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Wykonawcy ubiegający

się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania na wykonanie ruaanla\"noJa"1" kanalu tranzytowego ścieków oczyszczonych

- kanał tłoczny", będącego częścią pĘektu Pn-: ,,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni

ścieków w Piotrkowie Trybunatskim", stanowiącego Część programu operacyjnego

,,lnfrastruktura iśrodowisko" wspólnotowej pomocy strukturalnej w ramach Funduszu spójności

PolS.01,01.00-00-003/07,

Pytanie:

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę warunku dotyczącego posiadania 
. 
wiedzy

i doświadczenia określonego w Rozdziale IX pkt,2) a slWZ, p|zypisanego dla zamówienia 1,

popżez dopuszczenie doświadczenia polegającego na wykonaniu roboty budowlane.j, któĘ
przedmiotem była renowacja metodą bezwykopową rurociągu tłocznego o średnicy co najmniej

Dn 315 mm i długości minimum 1 000 mb,

Uważamy, że technologia oraz skala trudności wykonania renowacji bezwykopowej rurociągu jest

porównywaIna dla średnic Dn 3,15 iDn 500. Umiejętność realizacji tego rodzaju robót mogłaby

być potwierdzona dużą długością odcinka poddanego renowacji.

Powyższa zmiana może wpłynąć na moźliwośó złożenia ofeń przez większą ilośó profesjonalnie

przygotowanych do tej realizacji WykonaWcóW,

Odpowiedź:

zamawlający dokonuje zmiany warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia
w Rozdziale lX SIWZ PKT 2) a) w następujący sposób:

,,warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia _ zostanie przez zamawiającego
uznany za spełniony w przypadku, gdy wykonawca:

a) wykaże co najmniej dwa różne zamówienia (wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed- 
upły*"m terminu składania ofeń, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy

to w tym okresie) odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. roboty

budowlane, których pżedmiotem była renowacja metodą bezwykopową:

. zamóWienie 1: kanału tłocznego o średnicy co najmniej Dn 300 mm o długości minimum

1000 mb, będące obecnie w trakcie eksploatacji,
. zamówienie 2: kanału sanitarnego/deszczowego o wańości

budowlanych wynosiła minimum 5.000 000,00 PLN brutto.
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