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Ł.ódż, dnia 12 majaZOż) r.

lMK.ż370.3.2020

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

DoĘczy postępowania: o,Wykonanie robót budowlanych związanych z rea,Iizacią
zadaniaz Budowa strażnicy JRG PSP Łódź - Olechów - ETAP I" znak sprawy:
MK.2370.3.2020

Na podstawie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z, dnla 29 styczl,ńa 2004 r. Prawo zanówień
pirbliczrrych (t. j, Dz.U. z2019 r. poz. l843), zwanei dalej ustawąPZP, odpowiadając na
pytania Wykonawc ow, Zamawiaj ący wyj aśnia co rrastępuj e :

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę warunku udziałtr w postępowaniu w zakresie
zdolriości teclrniczrrei lub zawodowej, ze wskazanego w SIWZ (pkt VI, ppkt 3) lit a):

,,wykonanie w sposób należyty w okresie ostatniclr 5 lat przed upływem terminu składarria

of'ert, a jeżeli okres prowadzetrla działalnościjest krótszy - w tym okresie, co najmrriej 2 robót
btrdowlanych polega.jącyclr tra budowie budyrrkow ttżytecnlości publiczrre.i w rozumierriu § 3

pkt 6 rozpot,ządzsnia Mirristra Infrastrukttrry z dnia 12 kwietrria 200ż r. w sprawie warutrków
teclrrricznyclr, jakim powintry odpowiadać btrdynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. zż019 r.
poz, 1065) o powierzclrrri użytkowej co najrr.niej 2 000 tn2."

na

,,wykonanie w sposób należyty w okresie ostatrrich 5 lat przed upływem terminu składar-ria

of-ert, a jezeli okres prowadzentadziałalności jest krótszy - w tynr okresie, co naimniei 2 robót
budowlanych polegającyclr ria budowie btrdynków o powierzclrni trzytkowej co rrajnrrriej

2 000 m2."

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiaący nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Proszę o potwierdzenie, ż,e w zakres Etapu I nie wclrodzą żadne irrstalacje podposadzkowe.



Odpowiedź na pytanie ż

Zamawiający potwierdza, że w zakres robót btrdowlanyclr związanych z realizacją zadania:

Budowa straznicy JRG PSP Łódż - Olechów - ETAP I nie wclrodzą żadne irrstalacje

podposadzkowe.

Pytanie 3

Proszę o potwierdzen|e,żęw zakręs Etapu I nie wclroclzi wykorranteprzyłączy,

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiapcy potwierdza, że w zakres robót btrdowlar-ryclr związanych z realizacją zadania.

Buclowa straznicy JRG PSP Łódż- Oleclrów ETAP I rrie wclroclzi wykotranieprzyłączy.
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