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DtR.430.slt.2o20

Wykonowcy, kt6rzy

Pobrali SIWZ w postqpowoniu

o udzielenie zam6wienio publicznego

Lesznowolskie Przedsiqbiorstwo Komunalne Sp. z o.o. - Zamawiajqcy, informuje 2e w dniu
1,8 .O2.2020r wplynqly pytania na kt6re udzielamy odpowiedzi.

PyLqats_tt1

,,W zwiqzku z dtugim okresem realizacji ww. zam6wienia, prosimy o potwierdzenie, 2e Zamawiajqcy
dopuszcza mo2liwo6i wniesienia w formie gwarancji ubezpieczeniowej, w dniu zawarcia umowy, co
najmniej 30% kwoty zabezpieczenia oraz tworzenie pozostalej czqSci zabezpieczenia nale2ytego
wykonania umowy poprzez potrqcenia z nale2no6ci za czqdciowo wykonane roboty budowlane przy
jednoczesnym uwzglqdnieniem obowiqzku, wniesienia petnej wysoko5ci zabezpieczenia nie p6lniej
ni2 do polowy okresu, na kt6ry zostala zawarta umowa.,,
Odpowiedi:
Zamawiajqcy nie wyra2a zgody na zmianq wymagari dotyczqcych zabezpieczenia nale2ytego
wykonania umowy opisanych w rozdziale XXlll SIWZ.

Pytonie nr 2

,,W zwiqzku ze znaczEcE wartoSciq ww. zam6wienia, zwracamy siq z proSbq o obni2enie wymog6w
dot. gwarancji nale2ytego wykonania umowy do wysoko6 ci 5% od ceny oferty brutto.,,
Odpowiedi:
Zamawiajqcy wymaga wniesienia zabezpieczenia nale2ytego wykonania Umowy w wysoko6ci 10%
warto5ci ceny brutto oferty.

WUue_ots
,,Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej ZamawiajEcego edytowalnej wersji (ath)
przedmiar6w rob6t, co znacznie ulatwitoby nam pracq podczas przygotowywania wyceny w/w
zada n ia."

Odpowiedi:

Zamawiajqcy nie posiada edytowalnej wersjq przedmiaru rob6t.

Dotvczv: przetargu nieograniczonego na przebudowe i rozbudowe oczvszczalni Sciek6w przv ul.
Arakowei 4 w mieiscowoSci Zamienie . nr referencvinv D1R.430.5.2020



Pvtanie nr 4

,,W zwiqzku z dlugim okresem realizacji ww. zam6wienia, oraz ze znacznym zaanga2owaniem

zewnqtrznych Srodk6w finansowych zwracamy siq z pro5bq o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiajqcy

bqdzie udzielat zaliczek na poczet niniejszego zam6wienia, zgodnie z art. L5L.a Llstawy."

Odpowiedi:

W SIWZ rozdziat I lnformacje og6lne, ust 4. Generalne zasady uczestnictwa w postQpowaniu pkt 9)

Zamawiajqcy poinformowal, ze nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zadania.

Fvtanie nr 5

,,Czy Zamawiajqcy dopuszcza mo2liwoSi fakturowania czq6ciowego."

Odpowiedi:
Zamawiajqcy dopuszcza fakturowanie czqSciowe. Zasady platno6ci okre(la $ l-0 wzoru umowy
bqdqcego zalqcznikiem nr 8 do SIWZ.

Pvtanie nr 6

,,Prosimy o potwierdzenie, 2e Zamawiajqcy zaakceptuje posiadanEprzez Wykonawcq polisq OC, kt6ra
zawierana jest na okresy roczne i kt6ra bqdzie przedlu2ana z zachowaniem ciqglo6ci ochrony
ubezpieczeniowej do czasu zakofczenia realizacji zam6wienia."

Odpowiedi:

Zamawiajqcy zaakceptuje posiadanq polisq OC , pod warunkiem 2e spelnia ona wymogi opisane w
Rozdziale lV SIWZ.

Pvtonie nr 7

,,Czy Zamawiajqcy, powotujqc siq na Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.07.20L6r., w sprawie
rodzaj6w dokument6w jakie moLe 2qdae Zamawiajqcy od Wykonawcy w postqpowaniu o udzielenie

zam6wienia $2 ust. 5: " ... w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postqpowaniu

Zamawiajqcy mo2e dopuScii, aby wykaz: o kt6rym mowa pkt. V.3).2) Strona 11 SIWZ dotyczyl
rob6t budowlanych wykonanych w okresie dlu2szym ni2 5 lat przed uplywem sktadania ofert albo

wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu" przedlu2y okres, z kt6rego wykonawca mo2e

przedlo2yi wykaz proponowanych rob6t i potwierdzajqcych je referencji do 8-10 lat, umo2liwiajqc

nam / innym wykonawcom udzial w niniejszym postqpowaniu przetargowym?

Wydlu2enie czasookresu z kt6rego wykonawca mo2e przedloiyi wykaz proponowanych rob6t i

potwierdzajqcych je referencji do 8-10 lat, przyczyniloby siq do poszerzenia krqgu potencjalnych

wykwalifikowanych i pewnych Wykonawc6w, kt6rzy w swoim dotychczasowym dorobku posiadajq

wymagane lub nawet wiqksze doSwiadczenie w zakresie lqczonych rob6t r62nych bran2 w
jednym kontrakcie, a tym samym zapewniq realizacjq zam6wienia w profesjonalny spos6b w
umownym terminie."
Odpowiedi:
Zamawiajqcy nie wyra2a zgody na zmianq warunk6w udzialu w postqpowaniu dotyczqcych
posiadanej wiedzy i doSwiadczenia.
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