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Odpowiedzi Zamawiającego Nr 1  
na pytania Wykonawców 

 
do  

 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW  

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) 
 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
NA ROBOTY BUDOWLANE 

 
przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

 (Dz. U. z 2013. poz. 907 ze zm.) tekst jednolity oraz aktów wykonawczych do tej ustawy 
 

 
Zadanie Nr VII - System wodociągowo-kanalizacyjny w Głuchołazach - Kanalizacja 

deszczowa - zadanie 2b, II etap - Przebudowa kanału Młynówka wraz z włączeniem do 
wylotu W-2 kanalizacji deszczowej. 

 
Zadanie jest realizowane w ramach Projektu pn.:  

„Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy”.  
Projekt Nr POIS.01.01.00-00-003/08  

 
Zamówienie współfinansowane przez  

Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 
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W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonymi 
przez Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013. poz. 907 ze zm.), 
udzielam Wykonawcom wyjaśnień oraz odpowiedzi na zadane pytania: 

 
 
Pytanie 1 
 

 
 
Odpowiedź na pytanie 1: 
 
Zamawiający dokona stosownej zmiany SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu w zakresie warunków 
udziału w postępowaniu dot. wiedzy i doświadczenia w celu zwiększenia konkurencyjności niniejszego 
postępowania. 
 
 
Pytanie 2 
 

 
 
Odpowiedź na pytanie 2: 
 
Zamawiający dokona stosownej zmiany SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu i przedłuży termin 
składania i otwarcia ofert do dnia 30.12.2013 r. 
 
 
 

Kierownik Zamawiającego 
 

Dariusz Wór-Grech 
 

 

Informację niniejszą zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 05.12.2013 r. 


