
Wniosek dotyczacy SIWZ:

,,Budovva sieci wodociqgowcj w miejsco\vosci Nietuszyna , gm. Ostrowek"- Etap I i IT

Zgodnie z Art. 22 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r Prawo Zamowicri Publicznych
zamawiajacy okresla warunki udziahi w postepowaniu przetargowym, jakie musi spdnic
ubiegajacy o zamowienie publiczne. W nowelizacji ustawy, ktora weszfa w zycie 22 grudnia 2009r
ustawodawca okreslil, ze ocena spemienia warunkow udzialu w postepowaniu powinna bye
zwiazana z przedmiotem zamowienia oraz proporcjonalna do przedmiotu zamowienia.

Powohajac sie. na art. 7 ust. 1 Ustawy - zasady uczciwej konkurencji i r6wnego traktowania
zwracamy si? z wnioskiem do zamawiajacego o zmiane. zapisu zadania doswiadczenia, ktore
powinno bye wymagane i egzekwowane w stosunku do dostaw odpowiadajacych przedmiotowi
zamowienia (podobnych, odpowiadaja^cych rodzajem i charakterem) a nie rylko dostaw tozsamych
(takich samych stanowia^cych dokladne powtorzenie zamowienia - wyrok z dn. 9 listopada 2009
KIO U7P 1379/09). Ponadto zamawiaja^cy w ogtoszeniu okreslU rodzaj robot 45231300-8 roboty
budowlane w zakresie budowy wodoci^gow i rurociqgow do odprowadzania sciekow.

Bior^c powyzsze proponujemy rozszcrzenie zapisu doswiadczenia z "roboty wodocia^owe" na
roboty wodoci^gowe i kanalizacyjne".

W odpowiedzi na pismo Gmina Ostrowek, po jego przeanalizowaniu
postanawia zmienic tresc SlWZtj:

- ulega zmianie w SIWZ zapis Rozdziatu IX pkt.5.2 ktory otrzymuje brzmienie:

5.2 Wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat licza^c od
dnia ztozenia oferty, a jezeli okres prowadzenia dziafalnosci jest krotszy - w tym
okresie, z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz
zatqczeniem dokumentu potwierdzaja^cego, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone.

Sporz^dzony wykaz z wykorzystaniem wzoru- Zaf^cznik Nr 7 do niniejszej SIWZ
musi zawierac co najmniej cztery roboty budowlane o wartosci brutto minimum 400
000,00 zt kazda zwia^zane z budowy sieci wodociqgowej i /lub/ sieci kanalizacji
sanitarnej. Do wykazu nalezy zata^czyc dokumenty potwierdzajace, ze zostafy
wykonane nalezycie - referencje lub protokoty odbioru.

- ulegaja, zmianie zapisy zala^cznika nr 7 SIWZ ktore otrzymuja, brzmienie:


