
 
 
 
 

 
WYJAŚNIENIA NR 1 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA  
z dnia 17.03.2016r. 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi 

Krzycko Małe etap I”. 
 
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2015r. poz. 2164) Gmina Święciechowa przekazuje, że do Zamawiającego wpłynęły 
pisma z prośbą o wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 
Pytanie 1: 
Czy Zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29.01.2004 
rozdz.2, Art.30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych 
przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, dopuszcza na 
w/w zadaniu możliwość zamiany obiektu tłoczni ścieków opisanego w przedmiocie 
zamówienia na równoważne rozwiązanie technologiczne tłoczni typu suchego z pompami z 
wirnikiem otwartym typu Vortex zapewniającego wolny przelot dla zanieczyszczeń stałych 
nie mniejszy niż opisany w przedmiocie zamówienia? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza zmiany obiektu tłoczni ścieków opisanego w przedmiocie 
zamówienia na równoważne rozwiązanie technologiczne tłoczni typu suchego z pompami 
z wirnikiem otwartym typu Vortex zapewniającego wolny przelot dla zanieczyszczeń stałych. 
 
Pytanie 2: 
Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ w pkt. V 1.b), Zamawiający określił następujące 
warunki posiadania wiedzy i doświadczenia: 
„Warunek ten spełni wykonawca, który w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał: 
minimum dwie niezależne roboty budowlane, których przedmiotem była: budowa sieci 
kanalizacyjnej wraz z przyłączami, o długości, co najmniej 500 mb 
i średnicy, co najmniej DN 200 mm i budowa przepompowni ścieków o średnicy zbiornika 
min 1500 wraz z budową rurociągu tłocznego o długości, co najmniej 200 mb i średnicy, co 
najmniej DN 90 mm - dla każdej z robót oraz…” 
Czy zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca 
wykaże się wykonaniem trzech przepompowni ścieków o średnicy zbiornika min 1500  
w ramach jednego zadania i wykonaniem przepompowi ścieków o średnicy 1200 w ramach 
drugiego zadania?” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli 
Wykonawca wykaże się wykonaniem trzech przepompowni ścieków o średnicy zbiornika min 
1500 w ramach jednego zadani i wykonaniem przepompowni ścieków o średnicy 1200 w 
ramach drugiego zadania, o ile spełnia pozostałe wymagania dotyczące wiedzy  
i doświadczenia o których mowa w rozdziale V ust. 1 lit. b). 
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