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PFiZP 271.19.2022         Stawiszyn 12.12.2022r 

 

Wyjaśnienia treści SWZ 

 

 

dotyczy zamówienia publicznego na.: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zbiersku 

Na podstawie art.284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych                          

( Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm. ) informuję, że Wykonawca ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w 

Zbiersku”, złożył wniosek o wyjaśnienie treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań. 

W związku z powyższym poniżej przekazuję treść pytania oraz udzielam odpowiedzi na zadane 

pytanie: 

 

Pytanie 1 

 Zgodnie z pkt. VIII.2.4)a) SWZ dla zadania nr I: Zamawiający w celu spełnienia warunku 

udziału uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną polegające na budowie lub 

przebudowie stacji uzdatniania wody.  

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, 

że w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:  

c) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 7 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną polegające na budowie lub przebudowie lub 

modernizacji stacji uzdatniania wody. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. 

 

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców zamierzających wziąć 

udziął w przedmiotowym postępowaniu. 
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