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PiotrkóW Trybunalśki. 3o.12.2a1 Ąr.

Wykonawcy ubiegający

aPz.z71 .7 4,2a14 się o udzielenie zamówienia

Datyczy: poslępowania r)a,rlyka\anie zadallia, ,,Renowacja kanału trarrzytowego ścieków oczyszczańych

- kanał tłaczny", będącego ezęścią pąektu pn,: ,,Moder,rizacja i rozbudowa oczyszczalni
ścieków w Piotrkowie Trybunalżkim", stano\,yiącego Część progralnu aperacyircgo 'Inft'astruktllft i
środow?sko' Vlspólnatowej pomocy strukturalnej w ramach Funduszu spójności
P o l s. a 1 .0 1. 00,00 -ao3ra7.

Pyiani€:

ZtĄrracarny się z uprzejmą prośbą o Zmianę WarUnkU dotyczącego posiadania Wiedzy
idośWiadóżenia określonego w Rozdziale lX pkt, 2) a slWZ, przypisanego dla żamóWienia 1,

poprzez dopuszczenie dośWiadcuenia polegającego na Wykonaniu roboiy budowlane.i, której
przedmiotem była renowacja metodą bezwykopową rurociągu tłocznego o średnicy co najmniej
Dn 3,15 mm i dfugości minimum '1000 mb,

Uwazamy. źe technologia oraz §kala trUdności wykonania renowacji bezwykopowej ruroóiągu jest
porównywalna rjla średnic Dn 315 iDn 500. Umiejętnośc realizacji lego rodzaju roból mogłaby
być po&VierdZona dużądługością odcinka poddanego renowacji,

Pov/yźsza zmiana może wpłynąć na możliwośó złożenia ofeń przez większą ilośó profesjonalnie
prżygotóWanych do tej realizac,ii WykonaWcóW.

§dpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany WarUnku dotyczącego posiadania Wiedzy i doświadczenia
w Rozdziaie lX slWZ PKT 2) a) W następujący sposób;

,,Warunek dotyczący posiadania Wiedzy i doświadczenia - zo§tanie przez zamawiającego
użnany za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca:

a} wykaże co najmniej dwa lóżne zamóWienia (wykonane w okresie ostatnich pięciu iat przed
up§wem terminu składania ofert, a jeźeli okre§ prowadzenia działalności jest krótszy
to W tym okfe§ie) odpowiadające rodzajem pfzedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. loboty
budoWlane, k,lórych przedmiotem była renowacja metodą bezwykopową
, zamówienie 1: kanału lłocznego o średnicy co najmniej Dn 300 mm, będące obecnie

W trakcie eksp]oatacji,. żamówi€nie 2: kanału sanitarnegoldeszczowego o wańości co najmniej jednej z robót
budowlanych wynosiła minimum 5.000 000,00 PLN brutto
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