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     Bełchatów,  dnia  13.01.2016 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: „Zgodnie z Częścią l pkt. 8.1.  str. 9 IDW, Zamawiający wymaga poniższych 
warunków dotyczących posiadania wiedzy I doświadczenia: 
Wymagane Jest wykazanie wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeśli, okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie 
minimum jednej roboty budowlanej w ramach której wykonano zgodnie  
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończono budowę przebudowę lub modernizację 
co najmniej jednego obiektu z zakresu gospodarki wodno - ściekowej tj. ujęcia wody o 
dobowej zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 12 000 m³ lub oczyszczalni ścieków o 
średniej przepustowości nie mniejszej niż 7000 m³/dobę. 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, aby powyższy wymóg dot. minimum jednej roboty 
budowlanej, w ramach której wykonano zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  
i prawidłowo ukończono budowę, przebudowę lub modernizację co najmniej jednego obiektu 
z zakresu gospodarki wodno - ściekowej tj. ,,... oczyszczalń, ścieków o średniej przepustowości 
nie mniejszej niż 7000 m³/dobę.", został obniżony do pułapu 4000 m³/d., wówczas pozwoli to 
na wzięcie udziału w postępowaniu większej liczby Wykonawców, co bezpośrednio przełoży 
się na lepszy efekt konkurencyjności. Liczymy, iż Zamawiający przychyli się do Naszej prośby.” 
 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 2: „Zwracamy się z prośbą o udostępnienie Wykonawcom edytowalnej wersji 
załączników do SIWZ.” 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie udostępnia załączników do SIWZ w wersji edytowalnej. 

 

 
 

 

 

Podpisał: 

 

mgr Piotr Kopek – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny 

mgr inż. Wiesława Kuc  - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny 
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