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Wyjaśnienie treści 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

„Budowa Rurociągu tłocznego w miejscowości Jasin i Gortatowo.”

Do  siedziby  zamawiającego  wpłynęły  „pytania”  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie nr 1
W rozdziale  1  pkt.  4  ust.  4.1.  lit.  B  ww.  SIWZ-u  określono  wymagania  dotyczące

posiadania  przez  Wykonawcę  niezbędnej  wiedzy  i  doświadczenia  potrzebnej  do  wykonania
zamówienia, tj. Określono wymóg wykazania się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, co najmniej 1 roboty dotyczącą budowy lub przebudowy kanalizacji sanitarnej min.
1000 mb, i załączenia dowodów dotyczących najważniejszych robót, określające, czy roboty te
zostały  wykonane  w  sposób  należyty  oraz  wskazujące,  czy  zostały  wykonane  zgodnie  z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Czy Zamawiający dopuszcza w zamian
warunków  określonych  powyżej  wykazanie  się  przez  Wykonawcę  wykonaniem  1  roboty
dotyczącej  budowy  lub  przebudowy  kanalizacji  deszczowej  o  długości  min.  1000  mb  i
załączeniem   dowodów o jej należytym wykonaniu? Technologia robót i używane materiały
związane z budową lub przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej nie różnią się od siebie i
wymagają takiego samego doświadczenia i wiedzy niezbędnej do ich wykonania.

Odpowiedź nr 1
Zamawiający rozszerza zakres warunku i nadaje nowe brzmienie zapisom w rozdziale 1

pkt. 4 ust. 4.1. lit. B ww. SIWZ: ''Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania
przedmiotu zamówienia: - wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert,  a jeżeli  okres prowadzenia działalności  jest krótszy – w tym okresie,  co najmniej 1
robotę dotyczące budowy lub przebudowy kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej
o min. 1000 mb, i załączą dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te
zostały  wykonane  w  sposób  należyty  oraz  wskazujące,  czy  zostały  wykonane  zgodnie  z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.''

Zamawiający  w  związku  z  powyższą  odpowiedzią,   w  celu  możliwości  uwzględnienia
wskazanych wyjaśnień przez Wykonawców w składanych  ofertach przetargowych i zgodnie z
art. 38 ust 1 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert
przetargowych  do  dnia  25  maja  2015r.  do  godz.  10:00  (Biuro  Obsługi  Interesanta  –
Kancelaria  Urzędu,  parter).  Otwarcie  ofert  nastąpi  dnia 25 maja 2015r.  o godz.  10:30 w
pokoju 410.
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