
 

KIWK/ZP/MK/5886/10/2020                                             Katowice, 15.10.2020 r.

DO 
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

Dotyczy:  postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na:  „Modernizacja  kanalizacji
sanitarnej  i  deszczowej  w  rejonie  ulicy  Załęskiej  w  Katowicach”  nr  sprawy:  KIWK/PN/06/I/2020/
POIŚ/WNIOSEK_IV/ZAD.3_ZAŁĘSKA. 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień  publicznych  (Dz.  U.  2019,  poz.  1843  z  późn.  zm.)  Zamawiający  udziela  wyjaśnień
do zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Pytanie 1: 

 SIWZ – rozdział III Opis przedmiotu zamówienia – pkt 2 lit. f)
renowacja istniejącej kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 130 mb oraz średnicy DN500 mm
poprzez zaprojektowanie i instalację w kanalizacji utwardzanego promieniami UV rękawa z włókna
szklanego  wraz  z  renowacją  istniejących  3 szt.  studni  zlokalizowanych  na  trasie  kolektora
deszczowego, renowacja lub wymiana istniejących odgałęzień kanalizacji deszczowej oraz skutecznym
przełączeniem  istniejących  kanałów  deszczowych  ciążących  do  modernizowanej  kanalizacji
deszczowej w ulicy Załęskiej

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie pełnej wymiany odcinka istniejącej kanalizacji deszczowej
(dł. ok 130mb oraz średnicy DN500 mm) przewidzianego do renowacji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania pełnej wymiany odcinka istniejącej  kanalizacji  deszczowej
(dł. ok 130mb oraz średnicy DN500mm) przewidzianego do renowacji.
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Pytanie 2:

 SIWZ – rozdział VII Warunki udziału w postępowaniu – pkt 1 ppkt. 2) zdolność techniczna lub
zawodowa lit. b) B. Kierownik budowy oraz SIWZ – rozdział XVIII Opis kryteriów… - pkt IV
kryterium „doświadczenie personelu wykonawcy wyznaczonego do realizacji zadania”

Doświadczenie zawodowe: doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy przy realizacji
roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej lub
ogólnospławnej o długości co najmniej 200 mb

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku również doświadczenie na stanowisku kierownika robót
przy realizacji roboty budowlanej obejmującej swym zakresem budowę lub przebudowę kanalizacji
o długości co najmniej 200 mb?

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  iż  warunki  udziału  w  postępowaniu,  dotyczące  zdolności  technicznej
lub zawodowej, określone w pkt. VII SIWZ oraz kryteria oceny ofert, zawarte w pkt. XVIII SIWZ,
w zakresie  „doświadczenia  personelu  wykonawcy  wyznaczonego  do  realizacji  zadania”,  pozostają
wiążące. 

Zamawiający informuje również, że  nie ulega zmianie  termin składania i otwarcia ofert, który jest
wyznaczony odpowiednio: 
- termin składania ofert: 03.11.2020 r. do godz. 9:00 
- termin otwarcia ofert: 03.11.2020 r. godz. 13:00 

Wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców. 

Z poważaniem

Członek Zarządu    Prezes Zarządu
 Andrzej Cebula Władysław Spyrka
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