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DO WSZYSTKICH

WYKONAWC6W

Dot: przetargu no:- ,,Modernizacjq sieci wodociqgowej w technologii bezwykopowej w
ulic ach : Kr 6tka, Kobylkow s ka, ciasna, Duczkow s kn, Lipiriska w wolominie "

W nawi4Taniu do prowadzonego postEpowania PWiK Sp. z o.o. w Wolominie
informuje, iz wplyngty zapytania dotyczqce zapis6w Specyfikacji Istotnych Warunk6w
Zamowienia o nastEpuj4cej tresci:

1. Czy Zamawiajqcy dopuszcza ingerencjp w treii wzordw oiwiadczefi i upowainienia
(dodatkdw do SIWZ) w przypadku skladania oferty przez Konsorcjum lirm? Obecna
trefi oSwiadczefi i upowainiefi jest przystosowana do skladunia ofrrty przez jeden
podmiot."

OdpowiedZ:
W zwiryku z brakiem w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia punktu
dokladnie opisuj4cego warunki oraz zakres uczestnictwa w postgpowaniu przetargowym
konsorcjum ftm Zamawiaj4cy informuje, iz dopuszcza mo2liwoSi skladania Ofert
wsp6lnie przez Wykonawc6w, jako konsorcjum firm. W przypadku, gdy Ofertg skladaj4
firmy ubiegaj4ce siq wsp6lnie o udzielenie zam6wienia, wymagane jest zalqczenie do
Oferty stosownego dokumentu - pelnomocnictwa do reprezentowania wykonawc6w,
podpisane przez upowaZnionych przedstawicieli wszystkich firm wchodzqcych w sklad
danego konsorcjum. Pelnomocnictwo takie musi zawierul podpisy os6b reprezentuj4cych
wszystkie firmy, wchodz4ce w sklad konsorcjum (tym samym w jego tresci naleZy
wymienid firmy uczestniczqce w konsorcjum), w jednoznaczny spos6b wskazai firmE -
Lidera konsorcjum jak r6wniez osobg upowaZnion4 do reprezentowania konsorcjum
(osoba z ramienia Lidera - nazwisko i imiq petrnomocnika, zakres jego czynnoSci). W
przypadku powolania Lidera konsorcjum wszystkie dokumenty (oSwiadczenia i
upowaznienia) winny by6 podpisane przez Lidera Konsorcjum (ewentualnie osobg
upowaznionq do reprezentowania Lidera). Pozostali Wykonawcy nie majq obowiqzku
dodatkowego podpisywania sig na dokumentach wymaganych do spelnienia warunk6w
SIWZ.
W zwrqzku z powy2szym Zamawiqqcy dopuszcza ingerencjE w treS6 wzor6w
oSwiadczeri. Ingerencja w tresd wzor6w ma na celu jedynie zmianE formy ,,przezjeden
podmiot" na Lidera konsorcj um (zgodnie z treficiq zapytania).
JednoczeSnie Zanawiaj4cy informuje, iz wszyscy czlonkowie konsorcjum ponosze
solidarn4 odpowiedzialnoSd za wykonanie umowy a wszelkie rczliczenia finansowe oraz
komunikacj aw czasie trwania rob6t oraz w okresie trwania gwarancji, dokonywane bEd4
zLidercm konsorcjum.
Wszystkie warunki Zamawiajqcego musze zostat spelnione lqcznie przez wszystkich
czlonk6w konsorcjum, a w przypadku wystqpienia przeslanki powodujqcej wykluczenie
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jednego z czlo*6w konsorcjum, Zamawialqcy wykluczy ca\e konsorcjum z
postEpowania o udzielnie zam6wienia.
Zgodnie z ,,plc-. e" Rozdzialu VI SIWZ ,,Informacje o dokumentach jakie maj4
dostarczy6 Oferenci w celu potwierdzenia spelnienia wymaganych warunk6w" Ofert;
skladana wsp6lnie przez kilku wykonawc6w winna zawieral umowy zawarte migdzy
konsorcjantami, kt6ra okresla m.in. Lidera konsorcjum, prawa i obowi4zki stron, ,ui.t.t
rob6t do wykonania przez kazdego czlonkakonsorcjum oraz czas trwania umowy - czas
trwania umowy winien by6 okreslany, jako czas do uplywu terminu odpowiedzialnoSci z
tytulu gwarancji na wykonane roboty w ramach zam6wienia.

2. Czy Zamawiajqcy dopaszcza moiliwoi| skladniu przez oferenttiw oiwiadczefi i
upowainiefi na wlasnych wzorach, ktdre jednak uwzglgdniajq wszystkie zapisy SIIyZ
Zamawiajqcego?"

OdpowiedZ:
Zamawiajqcy w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia przedstawil o5wiadczenia
i upowaznienia, jako wzory do wykorzystania przez Oferent6w. W zwiryku z
powyzszym Zanawiajqcy informuje, i2 dopuszczamo2liwol6 ztoheniaprzez Oferent6w
wlasnych wzor6w podpisanych przez Lidera konsorcjum (zgodnie z pUJ. 1 ,,pytari i
odpowiedzi"). Jednakhe Zanawiaj4cy informuje, iz preferuj e wzory przedstawione w
SIWZ. W przypadku wlasnych wzor6w oSwiadczeri i upowaZniefi naIeay zachowa(,
zgodnoSi merytoryczn4 i formalnqze wzorami i wymaganiami SIWZ. W przypadku nie
spelnienia tych wymagan dana Oferta (zgodnie z pkt. 8 rozdzialu V ,,Spos6b obliczenia
ceny Oferty" SIWZ) vznana zostanie przezZamawialqcego, jako Oferta nie spelniaj4ca
wymagan formalnych i merytorycznychspecyfikacji Istotnych Warunk6w Zatn6wienia.
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