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WYJASNIENIA I ZMIANA 1'RESCI
SPf, CYFIKACJI ISTO'TNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

.,Budowa dwukomorowego Zclbelowego zbiornika wody pitnej o pojemno6ci 576 m.3

Da terenie stacji uzdatniania wody w Makowie"

I. \lviasnicnia tresci sDecvliklcii istotnr'ch r}arunk6rr r. amri$icnia.

Informujg, i2 zurdcono si9 do zamawiajqcego o u)'iasrienie treSci specyfikacji islotn)ch {arunkow
zam6wienia dotyczqcej w7w postQpowania. Dzialaiqc rla podsta$ie art.38 ust. I i2 ustawy z dnia

29 stycznia 2004r. Prawo zamowieri publiczn)'ch (tekst jednolit)' Dz.ll. z 2015t. poz.2164 z poin
zm.), przedstawiam poniiej trest zspytaf wraz z wljasnieniaDi:

Pytanie nr I
Czy zamawiajqcy uzna spclnienie warunku w postEpowaniu za wlaiciwe. w zaktesie: wykonania

podziemnego 2elbeto\ ego zbiomika szczelnego na gnojowicQ o pojemnoSci 1075 m3

ODPOWIEDZ
Ocena spelnienia u'arunkou' u&ialu w postqpo*aniu zostanie dokonana pzez zma$iajqcego na

wlaSciwym etapie prowadzoncgo post9po\\ania po zlo2eniu ofcrt pzez wykonawc6w.

lednoczesnie inlbrmujE, i2 zamawiaj4cy zmienia tresi SIWZ w zakresie wanrnku udzialu w

poslepuwaniu d\Jtyczqcego doiwiadczenia.

ll. Zmiara treici sDrcvfi kacii istoinvch warunk6w zaln6wicn

Dzialaj4c na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pnwo zam6wien publicznych

(tekst jedrolity Dz.tJ. z2015t. poz.2164 z pbin. zm.). zamrr iaj4cy zmienia treSd spec] Iikacji
istotnych warunk6w zam6sienia w trastQpuj{cym zrkresi€:

nie wczehiej nii w o*resie oslotfiich 5 lot pned upb'wem terminu sklodonio olen, a ieieli
o*res prob,ttdzenia dziololnoici jes, krdau' - te ttm okrcsie, p!*onali co nojrnniei iednq
robote hudowlqnq, obejmujqcq w swoirn zo*rcsie bttdowe ielbetowego zbiotni*o na

subslancje cialle o pojemnolci nie mniejszej nii 300 m3 (slow'nie: lrzJ;sra met iw
szeicie rych).

dot. postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego Nr TCR.27l.3.2017 pn.:

l. Zmianie ulega tresi punktu 6.1.2) tiret pierwsze SIWZ, kt6ry otrzymuje brzmieric:

2. Zmianie Da dzieri 31.05.2017r. ulega tcrmin skludsnia i ot$ lrcis ofert. w z$i4zk\t z czyrl,l

I

- lunkt 11.1. SIWZ otrzlmuje brzmienie:



Oierry noleT s*ladoi w teminie do dnia 31.05.2017r. do god, 10:30 y sicdzibie
zuitatiaiqcego v, sekreta ucie UrzEiu Gminyv Pieto\ricach lfielkich, ul. Szkolna 5, 47-

480 Pietrovice llielkie.

- punkt 11.3. slwz otrzymuje brzmicme

Olety zosrarrq otwarte w dniu 31.05,201h- o godL 11i00 || siedzibie zamaviajqcego - \
pokoiu w 8 Urzgdu Gminy \! Pietrc\|icach ll/ielkich, ul. Szkolnu 5, 17-480 Pietroiice
Wiel*ie.

- punkt 10.12. SIWZ otrzymuje b%nienie:

()pakovdni? :uri)ictdiqcc ofertg po{inno bvt o:nuc:onc rut:i'a! Armq) i adre:;ant

u -\'konaVc)'. zaadrcso\t,anc do :auatiajqcego na adtur: Arzqd Grfiitt)i te Pielroeicach
lliel*ich, uL Szkolna 5,47-480 Pielwiu llielkie oru: opisanc: ,,OFERTA do przetorgu

,tr 1GR.271.3.2017 pn.,,Budowa .lwukomorcwego ielbetowego zbiorhilta t od), pilhej o
pojemnoici 576 mJ no lerenie stucji uzdolniahia wody w Mdlo )ie". NIE OTWIERA(
PRZED DNIEM 31.05.2017r. godL I l:00".

\
I

3. Pozostale zapisy specyfikacji islotnych warunk6w zam6wicnia pozostajq bez zmian.


