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PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

doĘczy postępowania o udzieleńe zaInówienia publicmego pn. ,,Przebudowa gminnych

przepompowni ścieków w gminie Bartniczka oraz utworzenie centralnego systemu

monitoringu głównych obi ektów wo do ciąg ołyych i kanalizacyj nych Gminy B artniczka" .

Gmina Bartniczka dziŃając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 styczńa
2004 t. Prawo zamówień publicznychl informuj e, że do Zamawiającego w dniu 12 listopada

2014 r. wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści SIWZ. Poniźej przedstawiono treść pytaniavłraz
z odpowiedzią:

Treśó pytania:

,, O zarnówienie mogą ubiegać się wykonawcy, ktorzy nęalizowali dwie roboty budowlane
w ciągu ostatnich 5 lat o temaĘce zblizonĄ do przedmiotu zamówienia, to TIaczy w zakresie
budowy/przebudowy/rozbudowy przepompowni ścieków, o wartości co najmniej
6 00. 00 0, 0 0 ń brutto kńda.
Pytanie:
Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku jeżeli wykonawca zŃączy dwie roboty
budowlane polegające na wykonaniu kanaLizacji sanitarnej wraz z
budową/przebudową/rozbudową przepompowni ścieków o wartości całego zadaria powyżej
kwoty 600.000,00zł.
Nadmieniam, że ptzepompownie ścieków o wartości 600.000zł na terenach wiejskich nie
występują."

Odpowiedź na pytanie z dnia 12 listopada2}I4r.:

Dnia 18 listopada 20t4r. treść SIWZ zostńa zmieniona. W następstwie dokonanych
zmian warunki udzińu w postępowaniu spełni Wykonawca, który złeaIizował należycie
w ciągu ostatrich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżelri okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum iedną robotę budowlaną o temaĘce
ńIiżonĄ do przedmiotu zamówienia, to znaczy w zakresie:

- budowy/przebudowy/rozbudowy przepompowni ścieków, o wartości, co najmniej
60 000,00zł (brutto).
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- budowy/przebudowy/rozbudowy sieci kanali zaclnej wraz z

budową/pr zńudowąlrozbudowi przepompowni-Ściet<ow, o wartości, co najmniej

100 000,00zł (brutto).

zamawtający informuj e, że w rwiązku ze zmianątreśó slwz został zmieniony termin

składania ofęrt. pełna treść zrrian dokonanych w stwz została zatrtieszczona la stronie

internetowej ZamawiĄącego, tj. www,bip,bartniczka,p1,


