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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 2017 r. poz. 1579 i 2018) zwaną w dalszej części „ustawą 

Pzp” Zamawiający informuje, iż w postępowaniu na „Modernizacja kolektorów głównych 

istniejącej kanalizacji sanitarnej w Łasku metodą bezwykopową i wykopową – obejmującą 

remont 7 110 m istniejących kolektorów głównych kanalizacji sanitarnej na terenie miasta 

Łask” złożone zostały zapytania dotyczące treści SIWZ. 

W związku z powyższym, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań wraz 

z wyjaśnieniami. 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający uzna spełnienie wymogu dot. doświadczenia Wykonawcy, jeżeli ten 

wykaże wykonanie co najmniej 2 zadań z zakresu sieci kanalizacyjnych, z których jedno 

będzie dotyczyć wykonania robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji 

metodą wykopową, a drugie dotyczyć będzie wykonania robót polegających na renowacji 

kanalizacji metodą bezwykopową o średnicy co najmniej 500 mm, przy założeniu że łączna 

wartość zadań (wykopowych i bezwykopowych) będzie nie mniejsza niż 

1 000 000 PLN, a łączna ich długość - wybudowanej i poddanej renowacji kanalizacji będzie 

nie mniejsza niż 1000 mb. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowień SIWZ. 

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w celu spełnienia warunku udziału 

w przedmiotowym postępowaniu w zakresie posiadanego doświadczenia, wykonawca 

powinien wykazać iż zrealizował co najmniej 2 zamówienia na roboty budowlane z zakresu  
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sieci kanalizacyjnych, których łączna wartość jest nie mniejsza niż 1 000 000 PLN, przy 

czym łącznie powinny one obejmować wykonanie renowacji kanalizacji metodą 

bezwykopową  

i wykopową o łącznej długości nie mniejszej niż 1000 m, a przynajmniej jedno z nich 

powinno obejmować renowację kanalizacji metodą bezwykopową o średnicy co 

najmniej 500mm. 

 

 


