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WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną w dalszej części 

„ustawą Pzp” Zamawiający informuje, iż w postępowaniu na „Rozbudowę i modernizację 

oczyszczalni ścieków w Łasku” w ramach Projektu:  „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz 

rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask” złożone zostały zapytania 

dotyczące treści SIWZ. 

W związku z powyższym, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań wraz  

z wyjaśnieniami. 

 

Pytanie 1. 

Czy zamawiający posiada wystarczającą ilość środków finansowych na zabezpieczenie 

realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z wartością oszacowaną z należytą starannością 

do czego jest zobowiązany przepisami prawa? Prosimy o podanie, jaka jest wartość 

szacunkowa zamówienia.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż wszelkie podejmowane przez niego działania związane  

z realizacją projektu, w tym zabezpieczenie odpowiednich środków na sfinansowanie 

realizacji przedmiotu zamówienia są zgodne z przepisami prawa, w tym zasadami realizacji 

projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

Jednocześnie, Zamawiający wyjaśnia, iż w związku z możliwością ujawnienia wartości 

zamówienia, poprzez wpisanie jej do protokołu postępowania dopiero po upływie terminu 

składania ofert, w celu zapewnienia większej konkurencyjności w postępowaniu na obecnym 

etapie postępowania nie podaje szczegółowej informacji o wartości zamówienia. 
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Pytanie 2. W związku z ogłoszonym przez Państwa postępowaniem „Rozbudowa i 

modernizacja oczyszczalni ścieków w Łasku” w ramach Projektu „Modernizacja oczyszczalni 

ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask” zwracamy się z 

uprzejmą prośbą o wyznaczenie terminu wizji lokalnej w Łasku  - proponowany termin: 

16.03.2017 – od godziny 11:00. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż w związku z wnioskiem jednego z Wykonawców umożliwi 

przeprowadzenie wizji lokalnej we wskazanych poniżej terminach: 

17. 03. 2017 r. w godzinach od 10 00 do 1 4 00 

20. 03. 2017 r. w godzinach od 10 00 do 14 00 

W celu udziału w wizji lokalnej Wykonawca powinien najpóźniej na 1 dzień roboczy przez 

wyznaczonym terminem zgłosić pisemnie do Zamawiającego kto będzie uczestniczył  

w imieniu Wykonawcy w wizji lokalnej. 

Udział w wizji lokalnej jest dobrowolny. 

 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż podczas wizji lokalnej nie będą udzielane żadne 

odpowiedzi na zadawane pytania/dodatkowe wyjaśnienia. W sytuacji, jeśli w wyniku 

przeprowadzonej wizji lokalnej Wykonawca będzie miał dodatkowe pytania powinien je 

skierować do Zamawiającego zgodnie z procedurą opisaną w SIWZ.  


