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WYJAŚNIENIA oRAZ ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA oF'ERTowEGo
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.

,,Projckty kanalizacji sanitarnej na tcrenie gminy"

w podziale na części:

A. Projekt kanalizaĄi sanitarnej w miejscowościBrzóze

B. Projekt kanaIizacji sanitarnej w miejscowości Stare Zakole, Zako|e

Wiktorowo, Budy Barcząckie i Barcząca

C. Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gliniak, Cielechowizna, Huta

Mińska i MariaŃa

D. Projekt kanalizacjisanitarnej w miejscowości Podrudzie'Zamienie i Maliszew

E. Projekt przyłączy kanalizacji sanitamej w miejscowości Budy Janowskie,

Dziękowizna, Janów

Zgodnie z kozdziŃ'em 17 - ,,Inne informacje'' ust. 11 ww. ząytanla ofertowego

ZamawiĄący poniżej przedstawia treśó zapytania,jakie wpfuęło do Zanavńającego wraz z

wyjaśnieniami.

Pvtanie 1:

W związku z zapfiartiem ofertowym dla zadania pn. ''Projekty kanalizacji sanitamej na

terenie gminy'' proszę uprzejmie o zmianę warunków udziału w zakresie wymaganego

doświadczenia Wykonawcy z ''ostatnich 3 lat'' na ''ostatnich 5 lat''.

Posiadam duże doświadczenie w zakresie projektowania sieci wodno-kanalizacyjnych,

jednak ostatni duzy projekt kanalizacji sanitarnej z ptzępompowniami ścieków zakotrczyłem

t6.1l.20l7 r. iprzy tak określonych warunkach udziału w zapfianiu ofertowym nie

mógłbym złożyć, Państwu swojej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający vłyraża zgodę na zmianę warunków udziału w zakresie Wymaganego

doświadczenia Wykonawcy z 
',ostatnich 

3'' lat na,,ostatnich 5 |at''.



W zrviązku zpowyŻszymZamavłiający dokonuje zmiany treści zapytania ofertowego

w następującym zakresie:

1. W rozdziale 4 ust. 1 pkt 2 lit. a) zmienia się zapis zz

,,warunek spełni wykonawca który, udokumentuj e Że w okresie ostatnich trzech lat

ptzed upĘwem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia dziaŁalności jest

krótszy _ to w tym okresie, wykonał przynajmniej:''

na zapis:

,'warunek spełni wykonawca który, udokumentuje Że w okresie ostatnich pięciu lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia dziaŁaLtości jest

krótszy - to w tym okresie, wykonał przynajmniej:''

Pvtanie 2:

Czy Żeby wziąe udział w przetargu na wykonanie dok. na zadania' w których naleĘ okazać

się referencjami na wykonanie sieci o długości co najmniej dwukilometrowej, wystarczy mieć

referencje z wykonaniazadania proj. budowy sieci kana\izacji deszczowej o długości 1826

km?

odpowiedź:

Aby spełnió warunek udziału w postępowaniu dla cz. A naheŻy okazać się referencjami

potwierdzającymi wykonanie dwóch projektów kanalizacji sanitamej o dfugości sieci min. 2

km (dla jednego projektu) w tym:

o minimum 1 przepompownia sięciowa

o przyłącza minimum 15 sztuk

tzn., naleŻy wykazać wykonanie 2 usług projektowych budowy kanalizacji sanitarnej (.nie

deszczowej) o długości sieci: minimum 2 km w jednym projekcie.

Pytanie 3:

Czy w przypadku startowania na wykonanie dok. proj. zdefiniowanej w zadaniu "e"

wystarczy okazaÓ referencje z wykonania zadania proj. polegającego na zaprojektowaniu

ponad 70 ptzyłączy kanalizacji sanitarnej do istniejącej sieci kanalizacyjnej? Czy drugi

projekt moze zawiętać mniejszą ich ilość? Proszę wybaczyć' ale zapisy w Państwa zapytantu,

są z naszej perspekĘwy, nieco niej ednozn aczne.

odpowiedź:

W przypadku startowania na wykonanie dokumentacji projektowej, zdefiniowanej w cz. E

referencje z wykonania zadania proj. polegającego na zaprojektowaniu ponad 70 przyłączy

kana|izacji sanitarnej do istniejącej sieci kanalizacyjnej będą wystarczające dla jednego



projektu. Drugi projekt może zawiętać mniejszą ilość przyłączy (minimum 50 sztuk zgodtie z

zapytaniem ofertowym).

zup.
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