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Do wiadomości Wykonawców 
 
 
L.dz. 3642/2021/JRP 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
zapytania ofertowego na zasadzie konkurencyjności dla zamówienia pn.: „Opracowanie 
Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla modernizacji/przebudowy 27 szt. 
przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie miasta Skierniewice”  
- nr sprawy: ZS/008/R/U/JRP/21 
  
 

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 

 Zamawiający – Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. z siedzibą 
w Mokrej Prawej, działając zgodnie z rozdziałem XXI Zapytania ofertowego, przedstawia 
poniżej treść otrzymanego pytania, na które udziela następującej odpowiedzi: 
 
Pytanie 1 :  
Szanowni Państwo, zwracamy się z wnioskiem o zmianę zapisów dotyczących wymagań, 
o których mowa w rozdziale VIII punk 1 b Zapytania ofertowego, zgodnie z poniższą 
treścią: 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca, dla 
potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa  
w rozdziale VII Zapytania ofertowego, oświadcza, że w okresie ostatnich 8 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę, polegającą na opracowaniu Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) lub dokumentacji projektowej związanej  
z modernizacją lub przebudową lub rozbudową lub budową przepompowni ścieków lub 
oczyszczalni ścieków lub budowę kanalizacji sanitarnej wraz  
z przepompownią/przepompowniami ścieków  o wartości co najmniej 50 000,00 zł 
brutto. 
 
Odpowiedź 1: 
Zamawiający działając na podstawie rozdziału XXI pkt 7 Zapytania ofertowego, 
dokonuje zmiany treści Zapytania ofertowego w następujący sposób: 
- w rozdziale VII Zapytania ofertowego zmianie ulega pkt 1 ppkt 2) lit. c), tj.: 
było: 
 Doświadczenie zawodowe:  
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę, polegającą 

na opracowaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) lub dokumentacji 

projektowej związanej z modernizacją lub przebudową lub rozbudową lub budową 

przepompowni ścieków lub oczyszczalni ścieków lub budowę kanalizacji sanitarnej 



 

wraz z przepompownią/przepompowniami ścieków o wartości co najmniej 50 000,00 zł 

brutto. 

jest: 
 Doświadczenie zawodowe:  
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 

ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę, polegającą 

na opracowaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) lub dokumentacji 

projektowej związanej z modernizacją lub przebudową lub rozbudową lub budową 

przepompowni ścieków lub oczyszczalni ścieków lub budowę kanalizacji sanitarnej 

wraz z przepompownią/przepompowniami ścieków  o wartości co najmniej 50 000,00 

zł brutto. 

- w rozdziale VIII Zapytania ofertowego zmianie ulega pkt 1 lit. b), tj.: 
było: 
b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 
również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat , a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, 
oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne 
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w 
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli 
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się 
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 
należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór 
wykazu stanowi załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego; 
jest: 
b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 
również wykonywanych, w okresie ostatnich 8 lat, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, 
oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne 
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w 
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli 
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się 
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 
należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór 
wykazu stanowi załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego; 
 
- w załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego – Wykaz usług zmianie ulega poniższy 
zapis, tj.: 
było: 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca, dla 
potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa  
w rozdziale VII Zapytania ofertowego, oświadcza, że w okresie ostatnich 5 lat przed 



 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę, polegającą na opracowaniu Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) lub dokumentacji projektowej związanej  
z modernizacją lub przebudową lub rozbudową lub budową przepompowni ścieków lub 
oczyszczalni ścieków lub budowę kanalizacji sanitarnej wraz  
z przepompownią/przepompowniami ścieków  o wartości co najmniej 50 000,00 zł 
brutto. 
jest: 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca, dla 
potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa  
w rozdziale VII Zapytania ofertowego, oświadcza, że w okresie ostatnich 8 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę, polegającą na opracowaniu Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) lub dokumentacji projektowej związanej  
z modernizacją lub przebudową lub rozbudową lub budową przepompowni ścieków lub 
oczyszczalni ścieków lub budowę kanalizacji sanitarnej wraz  
z przepompownią/przepompowniami ścieków o wartości co najmniej 50 000,00 zł 
brutto. 
 
 
Wszystkie pozostałe zapisy Zapytania ofertowego pozostają bez zmian. 
 
Zmiany treści Zapytania ofertowego są wiążące dla wszystkich Wykonawców  
i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.  
 
 
Załączniki: 

- Zmiana treści Zapytania ofertowego (zmiany zaznaczono czerwoną czcionką), 

- Zmiana zał. nr 4 do Zapytania ofertowego – Wykaz usług (zmiany zaznaczono 
czerwoną czcionką). 
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