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SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
Gmina Krzeszyce, Krajowy numer identyfikacyjny 53396600000, ul. ul. Skwierzynska 16, 66435
Krzeszyce, woj. lubuskie, pans two Polska, tel. 957 573 161, e-mail szpulak@krzeszyce.pl. faks
957 573 086.
Adres strony intemetowej (url): www.krzeszyce.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU
11.1) Tekst, ktory natei)' zmienie:
Miejsce, w ktorym znajduje si,( zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogloszeniu jest: 1. Warunek ten, w zakresie doswiadczenia, zostanie uznany za speiniony,
jesli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert (a
jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy - w tym okresie) wykonal co najmniej dwie
roboty budowlane odpowiadaj£!ce swoim rodzajem i wartosci£! robotom budowlanym
stanowi£!cym przedmiot niniejszego zam6wienia, z podaniem ich wartosci, dat i miejsca
wykonania. Za roboty odpowiadaj£!ce swoim rodzajem i wartosci£! przedmiotowi zam6wienia
Zamawiaj£!cy uzna budowi( oczyszczalni, przebudowi( lub modemizacji( stacji uzdatniania wody
o wartosci rob6t nie mniejszej niz 1 000 000,00 zlotych brutto kazda, w tym minimum jedna
robota obejmuj£!ca wykonanie studni

0

gli(bokosci min. 100 m.

W ogloszeniu powinno bye: 1. Warunek ten, w zakresie doswiadczenia, zostanie uznany za

spelniony, jdli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
skhdania ofert (a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie) wykona1: a)
co najmniej dwie roboty budowlane
budowlanym

stanowi~cym

odpowiadaj~ce

swoim rodzajem i wartosci~ robotom

przedmiot niniejszego zamowienia, z podaniem ich wartosci, dat i

miejsca wykonania. Za roboty

odpowiadaj~ce

swoim rodzajem i

wartosci~

przedmiotowi

zamowienia Zamawiahcy uzna budow<r oczyszczalni, przebudow<r lub modernizacj<r stacji
uzdatniania wody

0

wattosci robot nie mniejszej niz 1 000 000,00 ztotych brutto kazda, w tym

minimum jedna robota
najmniej jedn~ robot<r
budowlanym

obejmuj~ca

wykonanie studni

budowlan~ odpowiadaj~q

stanowi~cym

0

gl<rbokosci min. 100 m, oraz b) co

swoim rodzajem i wartosci~ robotom

przedmiot niniejszego zamowienia, z podaniem ich wartosci, dat i

miejsca wykonania. Za roboty

odpowiadaj~ce

swoim rodzajem i wartosci~ przedmiotowi

zamowienia Zamawiaj~cy uzna minimum jedn~ robot<r obejmuj~q wykonanie studni
gl<rbokosci min. 100 m

Miejsce, w kt6rym znajduje si~ zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogloszeniu jest: Data: 2017-11-29, godzina: 10:00
W ogloszeniu powinno bye: Data: 2017-12-04, godzina: 10:00

0
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Wyjasnienie nr 1 oraz Zmiana nr 2 tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia.

Przebudowa stacji uzdatniania wody Malta.

Krzeszyce, 23.11.2017r.
WYJASNIENIA
Zamawiajqcy informuje, ze stosownie do przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Oz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm., zwanq
dalej Pzp) przekazuje wykonawcom tresc zapytan do SIWZ wraz wyjasnieniami:
Pytanie 1
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia -

Instrukcja dla Wykonawcow, punkt 6.2.

ppkt 2.1. warunkuj~, ze Wykonawca w zakresie doswiadczenia, musi wykazac, ze w okresie
ostatnich Slat przed uptywem terminu sktadania ofert (a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy -

w tym okresie) wykonat co najmniej dwie roboty budowlane

odpowiadajqce swoim rodzajem i wartosci q robotom budowlanym stanowiqcym przedmiot
niniejszego zamowienia, z podaniem ich wartosci

ll

dat i miejsca wykonania. Za roboty

odpowiadajqce swoim rodzajem i wartosci q przedmiotowi zamowienia Zamawiajqcy uzna
budow~

oczyszczalni, przebudow~ lub modernizacj~ stacji uzdatniania wody 0 wartosci

robot nie mniejszej niz 1 000 000,00 ztotych brutto kazda, w tym minimum jedna robota
obejmujqca wykonanie studni 0 gt~bokosci min. 100 m. Tak postawiony warunek jest bardzo
trudny do spetnienia, poniewaz rzadko zdarza si~ inwestycja obejmujqca wykonanie stacji
uzdatniania wody wraz ze studniq 0 gt~bokosci min. 100 m. Wiele inwestycji 0 wielkosci
podobnej do przedmiotu zamowienia posiadato studnie 0 gt~bokosci ok. 50 m, natomiast na
obiektach gdzie byty studnie gt~bsze wykonanie odwiertow zazwyczaj by to przedmiotem
oddzielnego przetargu, w ktorym udziat braty tylko firmy specjalistyczne. Dlatego prosimy 0
zmian~

powyzej opisanego warunku na nast~pujqcy: Wykonawca w zakresie doswiadczenia,

musi wykazac, ze w okresie ostatnich Slat przed uptywem terminu sktadania ofert (a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy -

w tym okresie) wykonat co najmniej dwie

roboty budowlane odpowiadajqce swoim rodzajem i wartosci q robotom budowlanym
stanowiqcym przedmiot niniejszego zamowienia, z podaniem ich wartosci, dat i miejsca
wykonania. Za roboty odpowiadajqce swoim rodzajem i wartosci q przedmiotowi zamowienia
Zamawiajqcy uzna budow~ oczyszczalni, przebudow~ lub modernizacj~ stacji uzdatniania
wody 0 lvartosci robot nie mniejszej niz 1 000 000,00 ztotych brutto kazda, w tym minimum
jedna rOI ota obejmujqca wykonanie studni 0 gt~bokosci min. 50 m.
Odpowiedi:
Zamawiajqcy zmieni tresc warunku.

Pytanie 2
Prosimy

0

zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiajqcego przedmiarow robot.

Odpowiedi:
Zamawiajqcy opublikuje posiadane przedmiary robot. Przedmiary robot b~dq stanowity
materiat wytqcznie pomocniczy i nie mogq stanowie podstawy wyceny przedmiotu
zamowienia. Zamawiajqcy nie wymaga zatqczenia kosztorysow ofertowych do oferty.
Pytanie 3
Prosimy

zmian~

0

nast~pujqcy:

warunku w zakresie dysponowania doswiadczeniem Wykonawcy na

Wykonawca w zakresie doswiadczenia, musi wykazac, ie w okresie ostatnich 5

lat przed uptywem terminu sktadania ofert (a jeieli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy -

w tym okresie) wykonat co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadajqce

swoim rodzajem i wartosciq robotom budowlanym stanowiqcym przedmiot niniejszego
zamowieniu, z podaniem ich wartosci, dat i miejsca wykonania. Za roboty odpowiadajqce
swoim

rodzajem

i wartosciq

przedmiotowi

zamowienia

Zamawiajqcy uzna

oczyszczalni, przebudow~ lub modernizacj~ stacji uzdatniania wody

0

budow~

wartosci robot nie

mniejszej nii 1. 000 000,00 ztotych brutto kaida, oraz dodatkowo wykonanie minimum jednej
roboty obejmujqcej wykonanie studni

0 gt~bokosci

min. 100 m.

Odpowiedi:
Patrz odpowiedz na Pytanie 1
Pytanie 4
Prosimy

0

zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiajqcego przedmiarow robot, jako

dokumentu pomocniczego do sporzqdzenia oferty. Zatqczone przedmiary robot petnityby
funkcj~

poglqdowq i pomocniczq przy wypetnianiu tabeli elementow ceny ryczattowej. Nie

by to by koniecznosci zatqczania ich do oferty.
Odpowiedi:
Patrz odpowiedz na Pytanie 2

ZMIANA
Zamawiajqcy dziatajqc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tekst jedno lity Oz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm ., zwanq dalej PZp)
dokonuje zmiany tresci SIWZ w nast~pujqcym zakresie:
1. Trese warunku udziatu w post~powaniu wskazany wart. 6.2. punkt 2), podpunkt 2.1.
otrzymuje brzmienie:
Warunek ten, w zakresie doswiadczenia, zostanie uznany za spetniony, jesli Wykonawca
wykaie, ie w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert (a jeie'li okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie) wykonat:

a) co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadajqce swoim rodzajem i wartosci q
robotom budowlanym stanowiqcym przedmiot niniejszego zamowienia, z podaniem
ich wartosci, dat i miejsca wykonania. Za roboty odpowiadajqce swoim rodzajem i
wartosci q

przedmiotowi

przebudow~

zamowienia

Zamawiajqcy

uzna

budow~

oczyszczalni,

lub modernizacj~ stacji uzdatniania wody 0 wartosci robOt nie mniejszej

nii 1 000 000,00 ztotych brutto kaida, w tym minimum jedna robota obejmujqca
wykonanie studni

0 gt~bokosci

min. 100 m, oraz

b) co najmniej jednq robot~ budowlanq odpowiadajqcq swoim rodzajem i wartosci q
robotom budowlanym stanowiqcym przedmiot niniejszego zamowienia, z podaniem
ich wartosci, dat i miejsca wykonania. Za roboty odpowiadajqce swoim rodzajem i
wartosci q przedmiotowi zamowienia Zamawiajqcy uzna minimum jednq robot~
obejmujqcq wykonanie studni
2.

w

0 gt~bokosci

min. 100 m.

zwiqzku ze zmianq wskazanq w pkt. 1, Zamawiajqcy wydtuia termin sktadania ofert do

dnia 04.12 .2017r., godz. 10:00. Otwarcie ofert nastqpi w dniu 04.12.2017r., godz. 10:15.

Zatqczniki:
1) Przedmiary robot.
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