GMINA I MIASTO TULISZKÓW
Plac Powstańców Styczniowych 1863 r 1
62-740 Tuliszków
Odpowiedzi na pytania Wykonawców
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Tuliszków,
Zadworna, Ogorzelczyn, Tarnowa- Etap II”
Sygnatura zamówienia: RRG.271.14.2021
Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. , poz. 1129), przedstawia, co następuje:
Pytania Wykonawców:
1. Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat zrealizował 2 roboty budowlane polegające na
rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym z przepompowniami ścieków o
wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto każda?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza spełnianie warunku przez Wykonawcę, który wykonał roboty budowlane
polegające na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno- tłocznym z
przepompowniami ścieków i w związku z tym dokonuje zmiany w rozdziale VI pkt.1 ppkt. 4 a) SWZ w
następujący sposób:
Było:

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej:
- 2 roboty budowlane, polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnotłocznym

z

tłoczniami

i/lub

2 000 000,00 zł brutto każda.
Jest:

przepompowniami

ścieków,

o
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nie

mniejszej

niż

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej:
- 2 roboty budowlane, polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej w
systemie grawitacyjno-tłocznym z tłoczniami i/lub przepompowniami ścieków, o wartości nie mniejszej
niż 2 000 000,00 zł brutto każda.
Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą,
w następujący sposób:

Było:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 grudnia 2021 r. do godziny 9:30
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 grudnia 2021 r.. o godzinie 10:00
Nowy termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22 grudnia 2021 r. do godziny 9:30
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 grudnia 2021 r.. o godzinie 10:00
Było:
Wykonawca jest związany ofertą do dnia 18 stycznia 2022r., tj. przez 30 dni, przy czym pierwszym
dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
Nowy termin związania ofertą:
Wykonawca jest związany ofertą do dnia 20 stycznia 2022r., tj. przez 30 dni, przy czym pierwszym
dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
Zamawiający informuje, iż wskazane powyżej zmiany są wiążące dla Wykonawców. Jednocześnie
Zamawiający informuje, że powyższe zmiany skutkują zmianą ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający
opublikował zmianę ogłoszenia w dniu 16 grudnia 2021 r.
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