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Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni 

ścieków w Turku oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej i 

wodociągowej na terenie aglomeracji Turek” 

 

ODPOWIEDZI  NA PYTANIA  

Zamawiający informuje, że w dniu 30 stycznia br. wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

„Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Turku oraz rozbudowa sieci 

kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Turek” 

Działając na  podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

18.1986 z późn. zm.) Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na złożone zapytania: 

Pytanie nr 1 

 

Dot. pkt. 8.6.1 SIWZ  

Czy Zamawiający dopuści zmianę warunku udziału w postępowaniu wg. poniższego?:  

W zakresie warunku określonego w punkcie 8.2.3 SIWZ Wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich 7 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali:  

a)  roboty budowlanej wykonanie w ramach jednej umowy, na zakres której składają się budowa, 

przebudowa lub rozbudowa, modernizacji oczyszczalni ścieków w systemie „zaprojektuj i wybuduj” o 

przepustowości minimum 15 000 m3/d  

lub  

a) roboty budowlane, na zakres której składają się budowa, przebudowa lub rozbudowa, modernizacji 

oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum 15 000 m3/d  

oraz 

b)    usługi polegające na wykonaniu projektu budowlanego, na zakres której składają się budowa, 

przebudowa lub rozbudowa, modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum 

15 000 m3/d 

 

 



 

 

Pozytywne ustosunkowanie się Zamawiającego do pytań Wykonawcy, ma dla niego szczególnie istotne 

znaczenie – umożliwi mu bowiem przygotowanie oferty w Postępowaniu lepiej dostosowanej do potrzeb i 

wymagań Zamawiającego. Powyższe zaproponowane zmiany pozwolą Zamawiającemu uzyskać konkurencyjną 

cenowo ofertę. Postawione przez Zamawiającego warunki powodują zmniejszenie konkurencji a co za tym idzie 

zwiększenie cen złożonych ofert.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

 

Zamawiający nie wyraża  zgody  na zmianę warunków  udziału w postępowaniu. 

 

 

Odpowiedzi na pytania udzielone przez Zamawiającego są wiążące dla Wykonawców 

ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.  

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że podany w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu termin 
składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.  

 

 


