
GMINA ALEKSANDRtfW
pow. piotrkowski, woj. todzkie

26-337 A!eksandr6w
R E G O N 590648072

* * * +£_?< -^
* *
* *
* *
* * *

Program

*
Rozwoju
Obszarow
Wiejskich

na late 2007-2013

Aleksandrow, dnia 28.03.2012 r.

Dotyczy postqpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. »Kanalizacja Gminy Aleksandrow -

Budowa przydomowych oczyszczalni sciekow na terenie gminy Aleksandrow",
nr postgpowania: 271.5.2012

W zwia^zku z pytaniami dotycza^cymi wyjasnienia tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia ztozonymi przez Wykonawcow dzialaj^c w imieniu Zamawiaj^cego, na
podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.
U. z 2010 r. Nr 113. poz. 759 ze zm.), wyjasniam:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiajqcy dopusci oczyszczalnie przydomowe zgodne z normq PN-EN 12566-
3+AJ:2009, ktorych cechy charakterystyczne, opisane normq PN-EN 12566-3+Al:200, sqnie
gorsze niz okreslone w projekcie budowlanym?.

Odpowiedz:

Nie. Wszystkie wymagania Zamawiaja^cego, wlajcznie z podstawowym, czyli zgodnosci

z norma^ PN EN 12566-3+Al:2009, a charakteryzuja^ce przydomowa^ oczyszczalnie sciekow

zostaly zawarte w dokumentacji przetargowej.

Zgodnie z pkt 3.8 SIWZ Zamawiajqcy dopuscil oferowanie materialow lub rozwia^an

rownowaznych pod warunkiem, ze zagwarantuja^ one prawidlowa^ realizacj^ robot oraz

zapewnia^ uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w STWIOR,

w ktorym Zamawiajqcy scharakteryzowal przydomow^ oczyszczalni^ sciekow.

Pytanie nr 2

Wpunkcie 5.2.2 posiadanie wiedzy i doswiadczenia Zamawiq/qcy pisze:

Zamawiajqcy uzna powyzszy warunck, jesli Wykonawca wykaze, ze wykonal w okresie
ostatnich 5 lat przed upfywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, co najmniej jednq roboty budowlanq o wartosci co



najmniej 3 mln zl brutto, porownywalnq z przedmiotem zamowienia, tj. polegajqcq na
budowie przydomowych oczyszczalni sciekow.

Czy Zamawiajqcy uzna rownowazne referencje na kwotq 3 mln zlotych na kanalizacj'%
sanitarnqz przepompowniami sciekow?.

Odpowiedz:

Zamawiajqcy nie uzna jako rownowaznych referencji na kwot? 3 mln zlotych na kanalizacj^
sanitarnq z przepompowniami sciekow na potwierdzenie spemienia warunku w zakresie
posiadania wiedzy i doswiadczenia zapisanego w punkcie 5.2.2 SIWZ.

Zamawiajqcy okreslil warunki dotyczq.ce posiadania wiedzy i doswiadczenia w punkcie 5.2.2
SIWZ.
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