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Zamawiający: 
Gmina Milejów 
ul. Partyzancka 13a 
21-020 Milejów 
Reprezentowana przez 
Wójta Gminy Milejów 
                                                                                                - wg rozdzielnika – 

(art. 38 ust. 2 ustawy Pzp) 
 

Znak Sprawy: IPR.271.9.2017      Milejów, dnia 2017-09-13 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o 
wartości szacunkowej mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 ustawy Pzp    
Uporządkowanie w Gminie Milejów gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków w msc. Łańcuchów, Maryniów, Ostrówek - Kolonia, Wólka Bielecka, Zgniła 
Struga, Jaszczów, Klarów, Łysołaje, Wólka Łańcuchowska. 
Zamówienie jest przewidziane do finansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. 
 

Szanowni Państwo 
 

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęło zapytania dotyczące wyjaśnienia treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dot. przedmiotowego postępowania. 
Zamawiający przytacza treść zapytań na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp.  

Pytanie: 
1. Czy zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w 
ptk.4.2.3.1. SIWZ robotę budowlaną wykonaną w okresie ostatnich 5 lat lecz jeszcze przed 
08.08.2014, w okresie gdy obowiązywała wcześniejsza norma zharmonizowana PN-EN 12566 – 
3:2005 + A1:2009? Firma posiada referencje na wykonanie ponad 600 szt. POŚ zgodnych z 
wymaganiami normy EN 12566 – 3:2005 + A1:2009. Należy zaznaczyć, że tylko POŚ 
produkowane od 08.08.2014 (zgodnie z informacją podaną w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej Nr C 359 z 10.10.2014) można uznać za zgodne z normą PN-EN 12566 – 3:2005 + 
A2:2013. 
Odp. 
Tak, Zamawiający uzna warunek za spełniony również w przypadku potwierdzenia wykonania 
co najmniej 100 szt. poś spełniających wymagania normy  EN 12566 – 3:2005 + A1:2009. 
 

Stosownie do art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający zmienia treść SIWZ: 
 
Rozdział 4.2.3.1. SIWZ  
Po zdaniu - „druga polegała na wykonaniu co najmniej 100 szt. poś spełniających wymagania 
normy  PN-EN 12566 – 3:2005 + A2:2013” dodaje się sformułowanie o treści- 
„lub wykonaniu co najmniej 100 szt. poś spełniających wymagania normy  EN 12566 – 3:2005 + 
A1:2009”. 

 
Stosownie do art. 4a pkt. 1 zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu - 
Sekcja III.1.3.1. 
Po zdaniu - „druga polegała na wykonaniu co najmniej 100 szt. poś spełniających wymagania 
normy  PN-EN 12566 – 3:2005 + A2:2013” dodaje się sformułowanie o treści- 
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„lub wykonaniu co najmniej 100 szt. poś spełniających wymagania normy  EN 12566 – 3:2005 + 
A1:2009”. 
 
Uzasadnienie: 
Art. 38 ust. 2 Ustawy Pzp –  
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli 
specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.  
Art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp – 
W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji 
zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu 
na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 stosuje się odpowiednio. 
Art. 38 ust. 4a pkt.1 Ustawy Pzp –  
Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
zamawiający: 
1) zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - jeżeli wartość 
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 
 

 
Wójt 

/-/ Tomasz Suryś 


