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IE/341/04/1/08                                                                       Rewal, 2008-04-14 
 
 
         WYKONAWCY 
 
 
DDDoootttyyyccczzzyyy:::   ppprrrzzzeeetttaaarrrggguuu   nnniii eeeooogggrrraaannniii ccczzzooonnneeegggooo   Przebudowę rurociągu tłocznego dn 400 w Trzęsaczu 
Przebudowa dwóch przepompowni ścieków sanitarnych w Rewalu i Trzęsaczu. 
 
 
W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
w prowadzonym postępowaniu  o zamówienie publiczne, Zamawiający działając na podstawie art. 
38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. 223, 
poz. 1655),  udziela następujących wyjaśnień : 

 
Pytanie: 

1. „Prosimy o wyjaśnienie czy wymagania Zamawiającego dotyczące udokumentowania 
budowy min. jednej kanalizacji sanitarnej dotyczą równieŜ kanalizacji grawitacyjnej czy 
tylko kanalizacji tłocznej? 

2. Prosimy o wyjaśnienie czy wymagania Zamawiającego dotyczące udokumentowania 
przebudowy lub budowy min. 3 przepompownie z systemem monitoringu i zdalnego 
sterowania o łącznej kwocie min. 700 tyś. oznaczają, Ŝe Wykonawca ma udowodnić 
wykonanie 3 przepompowni o łącznej kwocie 700 tyś, czy kaŜda z przepompowni z 
monitoringiem ma mieć wartość 700 tyś.? 

3. Prosimy o wyjaśnienie czy wymagane 3 przepompownie winny być zrealizowane w 
jednym kontakcie?”.  

 

Zamawiający odpowiada. 
Ad. 1  

PoniewaŜ Zamawiający moŜe wymagać wyłącznie doświadczenia odpowiadającego rodzajowi 
robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, posiadane doświadczenie naleŜy 
wykazać w zakresie wykonanej  kanalizacji tłocznej. 

Ad. 2  

Oczywiście, zgodnie z postawionym warunkiem, Wykonawca ma udowodnić wykonanie 
przebudowy lub budowy min. 3 przepompowni pracujących w układzie trzypompowym wraz z 
systemem monitoringu i zdalnego sterowania GPRS o łącznej kwocie min. 700.000,00 netto. 

Ad. 3 

Zakładając, Ŝe pytający pisząc słowo „kontakcie” miał na myśli „kontrakcie” Zamawiający 
wyjaśnia, Ŝe nie ma znaczenia ilość kontraktów, w których Wykonawca zrealizował wymaganą 
ilość przepompowni (brak takiego warunku). 

 

• Jednocześnie Zamawiający informuje, Ŝe na podstawie art. 38 ust. 4 ww Prawa zamówień 
publicznych modyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ w ten sposób, Ŝe § 8 otrzymuje następującą 
treść: 
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„Na przedmiot niniejszej umowy Wykonawca udziela 36 miesięcy rękojmi - licząc od odbioru 
ostatecznego”.   
 

Przedmiotowe wyjaśnienia i modyfikacje stają się obowiązujące w przedmiotowym 
postępowaniu. 

 

Za Zamawiającego  
Sekretarz Komisji Przetargowej 

 
Tomasz Bartkowski 

 

 

 
 


