
Sępólno Krajeńskie, dnia 06.05.2014 r. 

Numer sprawy: 2/2014 

 

Wykonawcy 

 

dotyczy: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sępólnie 

Krajeńskim - Etap I i II” 

  

 Działając na podstawie § 20 Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 

(Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7 Prezesa Zarządu z dnia 16.04.2014 r.), Zamawiający 

udziela następujących wyjaśnień na skierowane zapytania Wykonawców w sprawie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu  

o zamówienie publiczne: 

Zestaw nr 12 z dnia 30.04.2014 r. 

Pytanie 1 

W związku z zamiarem przystąpienia do w/w przetargu, zwraca się z uprzejmą prośbą  

o zmianę terminu składania ofert o co najmniej 14 dni z powodu pracochłonności podczas 

przygotowywania oferty cenowej w oparciu o zamieszczone przedmiary w wersji PDF, 

ponieważ Zamawiający nie udostępnił ich edytowalnej wersji, dokładnej analizy treści  

i wymagań Zamawiającego oraz czasem pozyskania ofert wskazanych urządzeń  

od dostawców, które muszą spełniać wymagania podane w SIWZ.  

Odpowiedź: 

W dniu 30.04.2014 r. Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ, zmieniony został 

termin składania ofert na dzień 15.05.2014 r. 

 

Zestaw nr 13 z dnia 30.04.2014 r. 

Pytanie 1 

W nawiązaniu do zamieszczonej na stronie internetowej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków 

w Sępólnie Krajeńskim - Etap I i II” – Wykonawca zwraca się z prośbą  

o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego Tabeli cenowej robót oraz 

Wykazu maszyn, urządzeń i wyposażenia oferowanych przez Wykonawcę  

w wersji edytowalnej.  

Odpowiedź: 

W dniu 30.04.2014 r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej wersję edytowalną 

w/w załączników. 

 

Zestaw nr 14 z dnia 30.04.2014 r. 

Pytanie 1 

W związku z brzmieniem zapisu zawartego w Rozdz. VI pkt 2 ppkt 2.1. lit. b) SIWZ 

odnośnie wykazu robót budowlanych oraz mając na uwadze treść „Wykazu wykonanych 

robót budowlanych” - Załącznik nr 4 do SIWZ, prosimy o potwierdzenie,  

iż wystarczającym jest złożenie przez Wykonawcę „Wykazu wykonanych robót 

budowlanych (Załącznik nr 4 do SIWZ), w którym wskaże on tylko taką ilość 

wykonanych robót, która jest niezbędna do wykazania spełniania przez Wykonawcę 

warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w zapisie zawartym  



w Rozd. V pkt 2 SIWZ wraz z załączeniem dowodów dotyczących należytego wykonania 

tychże robót. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z Rozdziałem V pkt 2 SIWZ, dla potwierdzenia spełnienia warunku posiadania 

wiedzy i doświadczenia wystarczające jest, aby Wykonawca wykazał się wykonaniem w 

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej 

obejmującej budowę lub rozbudowę, lub modernizację oczyszczalni ścieków, o wartości 

minimum 10 mln zł brutto, w skład której wchodziło wykonanie obiektów 

technologicznych.  

 

 

        Z poważaniem 

 


