
Piotrków Trybunalski, 20.03.2020 r.

SPZ.271.6.2020

Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na:

BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY JEZIORNEJ w ramach zadania: „BUDOWA 
POZOSTAŁEJ CZĘSCI DRÓG W OSIEDLU JEZIORNA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 
TECHNICZNĄ”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zamawiający przekazuje poniżej wyjaśnienia do treści SIWZ zgłoszone 
przez wykonawców:

Pytanie 1: 
W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na „BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY 
JEZIORNEJ w ramach zadania: „BUDOWA POZOSTAŁEJ CZĘSCI DRÓG W OSIEDLU JEZIORNA 
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”” prosimy o przekazanie informacji czy Zamawiający 
uzna zdolność techniczną wykonawcy jeśli ten wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed terminem 
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował 
roboty polegające na budowie lub przebudowie kanalizacji deszczowej o wartości co najmniej 
250.000,00 PLN brutto.
Odpowiedź:
Tak, zamawiający uzna taką zdolność techniczną wykonawcy.

W następstwie opublikowanych 18.03.2020 r. aktualnych profili  i  ww. odpowiedzi zamawiający, 
na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia:
1. Opisu przedmiotu zamówienia, 
2. W Rozdziale XII w pkt 1 i 3 poprzez przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert 

01.04.2020 r. godz. 9:00 i 11:00 odpowiednio,
3. W Rozdziale V oraz Rozdziale VII pkt 4 ppkt 1 poprzez zmianę treści warunku udziału 

w postępowaniu w następujący sposób:
Pkt 3 w Rozdziale V otrzymuje brzmienie:
„Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający uzna za spełniony 
jeśli wykonawca:
1) wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie (wykonane w okresie ostatnich pięciu lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
to w tym okresie), odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, 
tj.: polegające na budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej albo kanalizacji  
deszczowej na kwotę 250 000,00 zł brutto
– wg załącznika nr 5 do SIWZ”.

Pkt 4 ppkt 1 otrzymuje brzmienie odpowiednio.
Adam Karzewnik
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