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Odpowiedzi Zamawiającego Nr 1  
z dnia 14.03.2012 r. 

na pytania Wykonawców 
 

do  
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW  
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) 

 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

NA USŁUGI 
 

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy 

 
Opracowanie dokumentacji projektowej na Zadanie nr IX –  Budowa ujęcia i SUW  

Sławniowice – zadanie nr 3b   
 

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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Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dalej ustawa Pzp, udzielam 
Wykonawcom wyjaśnień oraz odpowiedzi na zadane pytania. 

 
Pytanie z dnia 12.03.2012 r. 

 
Pytanie Nr 1 
 

 
 
Odpowiedź na pytanie 1: 
 
Pod pojęciem węzeł sieciowy o napięciu 15/0,4 kV Zamawiający rozumie stację 
transformatorową o napięciu 15/0,4 kV wraz z przyłączami elektroenergetycznymi po stronie 
średniego i niskiego napięcia. 
W związku z uszczegółowieniem warunku udziału w postępowaniu w pkt. 9.1.2) lit. b) Części 
I SIWZ – Informacji dla Wykonawców, Zamawiający dokona stosownej zmiany SIWZ oraz 
ogłoszenia o zamówieniu. 
 
Pytanie Nr 2 
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Odpowiedź na pytanie 2: 
 
Zamawiający jednoznacznie określił warunek udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i 
doświadczenia w pkt. 9.1.2) lit. a) Części I SIWZ – Informacji dla Wykonawców i na etapie 
udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawców nie jest uprawniony do oceny czy 
Wykonawca przedmiotowy warunek spełnia czy też nie. Decyzję o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu i złożeniu oferty podejmuje Wykonawca. 
Warunek w pkt. 9.1.2) lit. a) IDW pozostaje bez zmian. 
 
 

 
Kierownik Zamawiającego 

 
 

Dariusz Wór-Grech 
 
 
 
 
Informację niniejszą zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 14.03.2012 r. 


