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Brzeźnio, dn. 02.06.2010r. 
 

                                            
Do wszystkich Wykonawców 

 
 

Nz. R-341/6/10 
 

Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 

dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: 
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ SPECYFIKA CJI TECHNICZNYCH 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA BUDOWY OC ZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  
ETAP I: Q śrd = 275 m 3 /d; RLM = 2 400 W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNIO 

NA DZIAŁKACH NR 198/1 i 198/2 
 
 
W myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 roku 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający w odpowiedzi na pytania, 
które wpłynęły do Urzędu Gminy w Brzeźniu w dniu 01 czerwca 2010 roku udziela 
odpowiedzi i wyjaśnień. 
 
W nawiązaniu do przedmiotowego postępowania zwracamy się z zapytaniem czy 
Zamawiający uzna za spełnienie warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia jeśli Oferent 
wykaŜe Ŝe: 
- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedna zrealizowaną 
dokumentację projektową modernizacji mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków  
o przepustowości minimum: 275 m3/d, 
- dysponuje projektantem z uprawnieniami w specjalności architektonicznej posiadający 
doświadczenie w opracowaniu co najmniej 1 zakończonego projektu modernizacji 
oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej 275 m3/d, 
- dysponuje projektantem w specjalności sanitarnej z uprawnieniami do projektowania  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający 
doświadczenie w opracowaniu 1 zakończonego projektu modernizacji oczyszczalni ścieków  
o przepustowości co najmniej 275 m3/d, 
 
Odpowiedź:  
W siwz Dział I rozdział VI WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW Zamawiający wymagał 
spełnienia następującego warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia: 

Wykonawca musi wykazać w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co 
najmniej jedną zrealizowaną dokumentację projektową budowy mechaniczno – 
biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum: 275 m3/d 

 

W siwz Dział I rozdział VI WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW Zamawiający wymagał 
spełnienia następującego warunku w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia: 
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Wykonawca musi wskazać do wykonania niniejszego zamówienia posiadanie osób wraz  
z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nich 
czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami: 

- projektant  z uprawnieniami  w specjalności architektonicznej posiadający doświadczenie  
w opracowaniu co najmniej 1 zakończonego, projektu budowy lub rozbudowy oczyszczalni 
ścieków przepustowości co najmniej 275 m3/d 

 

- projektant w specjalności sanitarnej z uprawnieniami do projektowania w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający doświadczenie  
w opracowaniu 1 zakończonego projektu budowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków  
o przepustowości co najmniej 275 m3/d 

 

W/w zobowiązani są posiadać min. 3 letnie doświadczenie z zakresu projektowania. 

Zamawiający dopuszcza połączenie pełnionych funkcji przez poszczególne osoby, jeŜeli dana 
osoba spełnia wymagania dla połączonych funkcji. 

 
Zamawiający informuje, iŜ modernizacja zgodnie z art. 3 ust. 6 Ustawy prawo 
budowlane nie jest budową, w związku z tym Zamawiający nie uzna spełniania 
w/w warunku. 

 
 
 

 
 

   Wójt Gminy 
   /-/ Dorota Kubiak                         

            Kierownik Zamawiającego 
 

 
 

 


