Dęblin, dnia 17.11.2017 r.
271.2/JRP/OP/JD/2017

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 271.2/JRP/OP/JD/2017 w trybie
przetargu nieograniczonego na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
kanalizacyjnymi w osiedlu Rycice w Dęblinie w ramach realizacji projektu pn.
„Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na
terenie aglomeracji Dęblin – Etap II”

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje,
o wpłynięciu zapytań Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz udziela wyjaśnień.
1.

Treść zapytania:
Zdolność techniczna lub zawodowa
Pytanie:
Czy Wykonawca spełni wymóg kwalifikacyjny przedstawiając:
 co najmniej dwa zamówienia na roboty budowlane polegające na budowie
kanalizacji sanitarnej lub deszczowej wraz z pompownią ścieków o wartości
minimalnej 4 000 000,00 zł netto;
 dysponuje osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia – kierownik
budowy, posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku
kierownika budowy przy realizacji robót budowlanych dotyczących budowy/
przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej.
Wyjaśnienie:
Zamawiający informuje, że Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dot.
zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, że wykonał co najmniej dwa
zamówienia na roboty budowlane polegające na budowie wyłącznie kanalizacji
sanitarnej wraz z pompownią ścieków zgodnie z pkt 5.1 ppkt 3 lit. a) SIWZ. Zamawiający
nie uzna za spełnienie w/w warunku doświadczenia przy budowie kanalizacji
deszczowej.
Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca spełni warunek udziału
w postępowaniu dot. dysponowania osobą kierownika budowy, który posiada
doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy przy realizacji robót
dotyczących budowy/przebudowy wyłącznie sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z pkt 5.1
ppkt 3 lit. b) SIWZ. Zamawiający nie uzna za spełnienie tego warunku doświadczenia
kierownika budowy przy realizacji robót budowlanych dotyczących budowy/ przebudowy
kanalizacji deszczowej.

2.

Treść zapytania:
Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy
DN1200 i DN1500 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa
charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i
zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach
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kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.
Wyjaśnienie:
Zamawiający informuje, że uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego
średnicy DN1200 do studzienek betonowych średnicy DN1200. Natomiast studzienki o
średnicy DN 1500 są to pompownie ścieków z polimerobetonu i nie zostaną uznane za
równoważne do studzienek z tworzywa sztucznego.

Sporządził:
Starszy specjalista ds. zamówień publicznych JRP
Joanna Dudkowska
Tel. 81 883 00 11
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