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Wykonawcy
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej progów określonych
w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 PZP w trybie przetargu nieograniczonego
na :

Roboty budowlane dla Projektu pn.
„Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie
gminy Krotoszyn”.
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -

Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi
na pytanie, które zostało złożone do SIWZ w w/w przetargu :
Pyt.1.
Zgodnie z warunkami w postępowaniu pkt. 7 ppkt 1 c) Instrukcji dla Wykonawców
wymagane jest posiadanie doświadczenia w „robotach budowlanych polegających na renowacji
sieci kanalizacyjnej metodą bezroskopową o dł. min. 1 km łącznie”.
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie również doświadczenia w renowacji sieci wodociągowej
metodą bezroskopową o wymaganej długości. Naszym zdaniem roboty polegające na renowacji
sieci zarówno wodociągowej jak i kanalizacyjnej metodą bezroskopową dają Wykonawcy
wystarczające doświadczenie dla wykonania przedmiotu zamówienia.
Wprowadzone ograniczenie jedynie do sieci kanalizacyjnej ogranicza dostęp do zamówienia części
potencjalnych oferentów, co jest ograniczeniem konkurencji niezgodnym z art. 7 ust. 1 Prawa
zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).
Odp. 1
Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy.
Informuję, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -

Prawo

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający dokonuje
następującej zmiany treści SIWZ :
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Instrukcja dla Wykonawców (IDW).
Pkt. 7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
Zamawiający w pkt. 7 ppkt.1 c) zmienia zapis o brzmieniu :
„roboty budowlane polegające na renowacji sieci kanalizacyjnej metodą bezrozkopową o długości
min. 1 km łącznie”
na następujący :
„roboty budowlane polegające na renowacji sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej metodą
bezrozkopową o długości min. 1 km łącznie”.
Zmiana ta została wprowadzona także w ogłoszeniu o zamówieniu.
(„Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie”
przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 06.07.2011 r.)
Proszę o uwzględnienie wszystkich zmian treści SIWZ w przygotowywanej ofercie
przetargowej.
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