
Dąbrowa Tarnowska, 15.10.2015 r. 

 

 

W dniu 14.10.2015 r. do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  

w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o.  wpłynęły pisma od potencjalnych Wykonawców  

o następującej treści: 

 

Pyt.1.  

Zgodnie z zapisami SIWZ (VIII ust. 1 pkt 1 str. 5) Zamawiający wymaga aby Wykonawca, 

który składa ofertę przetargową w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykazał  

iż w sposób należyty wykonał:   

 jedną robotę budowlaną obejmującą budowę, modernizację lub remont stacji 

uzdatniania wody, o wartości nie mniejszej niż 2,5 miliona złotych brutto i wydajności 

nie mniejszej niż 150 m3/h, której zakres obejmował dostawę i montaż minimum  

4 filtrów ciśnieniowych, na czynnym obiekcie przy minimalnych zakłóceniach dostawy 

wody, lub 

 jedną robotę budowlaną obejmującą budowę, modernizację lub remont stacji 
uzdatniania wody,  o wartości nie mniejszej niż 2,5 miliona złotych brutto i wydajności 
nie mniejszej niż 100 m3/h, której zakres obejmował budowę wielokomorowego 
reaktora utleniająco - sedymentacyjnego z osadnikiem lamelowym, na czynnym 
obiekcie przy minimalnych zakłóceniach dostawy wody.  

Z uwagi na powyższe zapisy, prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający dopuszcza  
iż Wykonawca, który bierze udział w postępowaniu przetargowym wykaże, iż w okresie 
ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wykazał iż w sposób należyty wykonał: 

 jedną robotę budowlaną obejmującą budowę, modernizację lub remont stacji 

uzdatniania wody, o wartości nie mniejszej niż 2,5 miliona złotych brutto oraz jedną 

robotę budowlaną obejmującą budowę, modernizację lub remont stacji uzdatniania 

wody, o wydajności nie mniejszej niż 150 m3/h, której zakres obejmował dostawę  

i montaż minimum 4 filtrów ciśnieniowych, na czynnym obiekcie przy minimalnych 

zakłóceniach dostawy wody, lub 

 jedną robotę budowlaną obejmującą budowę, modernizację lub remont stacji 
uzdatniania wody,  o wartości nie mniejszej niż 2,5 miliona złotych brutto i wydajności 
nie mniejszej niż 100 m3/h, której zakres obejmował budowę wielokomorowego 
reaktora utleniająco - sedymentacyjnego z osadnikiem lamelowym, na czynnym 
obiekcie przy minimalnych zakłóceniach dostawy wody.  

 
Odpowiedź na Pyt.1. 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy udokumentowania co najmniej jednej roboty 
wykonanej w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, której rodzaj i wartość określa 
Rozdział VIIII SIWZ (ust. 1 pkt 1 str. 5).  
Wykonawca winien wykazać się doświadczeniem w wykonaniu jednej roboty budowlanej 
obejmującej budowę, modernizację lub remont stacji uzdatniania wody,  spełniającej łącznie 
następujące warunki: o wartości nie mniejszej niż 2,5 miliona złotych brutto i wydajności nie 
mniejszej niż 100 m3/h, której zakres obejmował budowę wielokomorowego reaktora 



utleniająco - sedymentacyjnego z osadnikiem lamelowym, na czynnym obiekcie przy 
minimalnych zakłóceniach dostawy wody lub jednej roboty budowlanej obejmującej budowę, 
modernizację lub remont stacji uzdatniania wody,  spełniającej łącznie następujące warunki: 
o wartości nie mniejszej niż 2,5 miliona złotych brutto i wydajności nie mniejszej niż  
100 m3/h, której zakres obejmował budowę wielokomorowego reaktora utleniająco - 
sedymentacyjnego z osadnikiem lamelowym, na czynnym obiekcie przy minimalnych 
zakłóceniach dostawy wody.   
Zamawiający nie dopuszcza wykazania przez Wykonawcę realizacji dwóch robót 
budowlanych, łącznie spełniających warunki, jakie określone zostały  w punktorze pierwszym 
lub w  punktorze drugim w ww. miejscu Specyfikacji. 
 
 
Pyt.2.  
Przystępując do postępowania przetargowego znak ZP/1/10/2015 „Rozbudowa, przebudowa 
i remont istniejącej Stacji Uzdatniania Wody na działce nr 1213/7, 1209, 1213/6, 1213/3  
w miejscowości Żabno” zwracamy się z prośbą o dołączenie do przetargowej dokumentacji 
budowlanej zestawień stali konstrukcji stalowej budynku technologicznego.  
 
Odpowiedź na Pyt.2. 
Przychylając się do prośby o dołączenie do przetargowej dokumentacji budowlanej 
zestawień stali konstrukcji stalowej budynku technologicznego, umieszczamy na naszej 
stronie internetowej dokument zawierający ww. dane. Dokument dostępny będzie w sekcji 
Ogłoszenia i komunikaty, pod informacją o przetargu na „Rozbudowę, przebudowę i remont 
istniejącej Stacji Uzdatniania Wody na działce nr 1213/7, 1209, 1213/6, 1213/3  
w miejscowości Żabno”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi na zadane pytania  
nie powodują po stronie Wykonawców konieczności wykonania dodatkowych prac  
i w związku z tym nie ulega zmianie termin złożenia ofert.   
 
 
 
 

 


