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dot. zamdwieniq publicznego pn ,,Pryebudowa ujgcir wo.ly z buiowq bu(bnku
lecltttologicznego i infr.rstruklur! technologicznej w m, Teodoriw"

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 19 stycznia 2004r. Prawo zam6wiei publicznych
(Dz. U. 2015, poz.2164, z p62t. zm.) Zamawiaj4cy udziela odpowiedzi na zadane pytania
o tre(cil

Pytihie hr l:
W rozdziale V pkt. 2.3.1 SIWZ, ZamawiajEcy postawil warlnek w zakresie zdolnosci

technicznej lub zawodowej opisany w nastepujEcy spos6b: ,,Wykonowca spelni warunek

jeieli wykaie. )e posioda dolwiadczenie zowodowe, tj, w okresie ostatnich piqciu ldt pned

rplywem temhlu skladonio oJetl d jeieli okres prcwadzenn dziolalnoici jest kr6tszy - w tym

okresie: noletycie wykonal, zgodnie z zosadomi sztuki budowlanej iprowicllowo ukoltczyl co

nojmniej 1rcbotq buc!owlqnq polegajqcq na budowie przepompowni wocly ze zbiomikami

rctencyjnymi o poiemnolci colkowitej nie mniejsze ni2 100m3".

Z uwagi na fakt,2e prowadzone postqpowanie dotyczy w swej przewa2ajEcej czq<ci,

przebudowy irozbudowy obrektu ujqcia wody a iakze budowy ukladu technologicznego

stacji uzdatniania wody na terenle kl6rej znajduje siq r6wnie2 ujqcie wody, wnioskujemy aby

na spelnienie warLrnkLr w zakresie zdolho(ci technlcznej lub tawodowej, dopuicii dokumenty

potwierdzaj4ce wvkonanie nie tylko budowy a:e r6wniei rozbudowy, przebudowy lub

modernizacji oblekt6w hydroforni lub stacjl uzdatniania wody. Wprowadzora zmtana

dotyczya bedzie iedynie nazewnictwa dotyc?qcego prowadzonych rob6t, nie zmieniajqc lch

wartoici merytoryczneJ. Pozwolj takze ra dopuszczenie do postQpowania szerszej grupv

oferent6w z jednoczesnVm zapewnien;em udzialu w posiqpowaniu profesjona:nych

podmiot6w zajmujqcych siQ wykonVwaniem zadai z dziedziny uzdatniania wody. lest

bowiem oczywiste, ie firma kt6ra wykonywala iuz oblekty SUW a wiqc obiekty znacznie

bardziej zaawansowane technologicznie ni, obiekty przepofipownl wody (na SUW opr6cz

przepompowni montuje siq rdwniez uklad uzdatnrania wodyi, bqdzie w stanie wyionad

obiekt samej przepompowni.



Odpo 'iedi na pltanie 1:

Postawiony w rozdziale V pkt. 2.3,1 SIWZ warunek w zakr.esie doswiadczenia oferent6w, nie

odnosi sig do nazw wykonanych zadah, lecz do zakresu wykonanych w ramach nich prac.

Zamawiaj4cy wymaga do3wiadczenia w wykonaniu co najmniej 1 roboty budowlanej

obejmuj4cej: budowg przepompowni wody oraz budowg co najmniej jednego zbiomika

retencyjnego o pojemnodci calkowitej nie mniejszej niz 100m3, Zamawiajqcy nie dokonuje

zmiany zapis6w SIWZ.

Otrzymuj4l
1. Wykonawca skladaj4cy zapytanie
2. StroDa internetowa Gmiry Sk6rzec
3. aJ^


