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     Bełchatów,  dnia  11.01.2016 r.  
 
 

WYJAŚNIENIA DO SIWZ 
 

  
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu  nieograniczonego na Kontrakt 10A pn.: „Modernizacja węzła 
przyjmowania ścieków i części mechanicznej oczyszczalni ścieków  
w Bełchatowie”,  w ramach projektu pn. „Budowa i  modernizacja systemu sieci 
wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa”.  

 
 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. 2013  

roku, poz. 907 ze zm.) informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania  
i prośby o wyjaśnienie treści SIWZ:  
 
Pytanie 1: „Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu opisanego 
w pkt. 8.1 IDW (SIWZ Część I), dotyczącego wykazania się doświadczeniem: minimum jednej 
roboty budowlanej, polegającej na wykonaniu renowacji metodą bezwykopową kolektora o 
średnicy nie mniejszej niż 1000 mm o długości minimum 100 mb, jeśli Wykonawca wykaże, że w 
okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert wykonał renowację metodą 
bezwvkopową kolektora jajowego o wysokości 1580 mm  
i szerokości  780 mm oraz  długości  kolektora powyżej  100 mb? Chcielibyśmy zaznaczyć, że 
przekrój podanego przez nas kolektora jajowego jest większy niż przekrój kanału kołowego o 
średnicy 1000 mm.?” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 2: „Czy Zamawiający może udostępnić przedmiary robót w wersji edytowalnej (ath) 
lub w wersji wydruku PDF? Zamieszczenie tych plików znacznie ułatwi prace  
i pozwoli na bardziej rzetelną wycenę zamówienia.” 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie udostępnia przedmiarów robót w wersji edytowalnej. Zamawiający 

informuje, iż w dokumentach przetargowych są załączone przedmiary  

w formacie PDF. 

 

Pytanie 3: „Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej załączników do 
SIWZ w wersji edytowalnej. 
 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie udostępnia załączników do SIWZ w wersji edytowalnej. 
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Pytanie 4: „W związku z możliwością dostarczenia ofert w ww. postępowaniu drogą pocztową 
lub drogą kurierską, wnosimy o dopuszczenie dołączenia wadium wniesionego w innych niż 
gotówka dopuszczalnych formach do koperty z ofertą.” 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
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