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                                                                              Wykonawcy ubiegający  
                                                                                     się o zamówienie 
 
 
Dotyczy :  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zadanie pn.;  „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do 
budynków w miejscowości Boboluszki „  
ZP.271.IR.7011.2-kan-Bob.2014 
 
 
W odpowiedzi na pytanie oferenta  do pobranej  specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia publicznego Zamawiający udziela odpowiedzi. 

 
 

Pytanie 1 
1,  rozdział 11 pkt 3 SIWZ gdzie Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków       
udziału w postępowaniu żąda od Wykonawcy złożenia oświadczeń i dokumentów: 
-  wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem upływu terminu składania 
ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy w tym okresie  - trzech inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej o 
długości 5 km  i co najmniej 90 sztuk przyłączy kanalizacji sanitarnej każda oraz co najmniej 
jednej inwestycji polegającej na budowie sieci z rur kamionkowych o długości przynajmniej 
500 m.  
Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ  
- potwierdzenia, że roboty określone w wykazie zrealizowanych trzech inwestycji w zakresie 
budowy zostały wykonane należycie, np. w formie referencji, 
oraz 
-  wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, oraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonanych  przez nie czynności oraz informacje o podstawie 
do dysponowania tymi osobami. ( Wykonawca zobowiązany jest do wskazania zespołu 
pracowników, które powinny być zatrudnione na umowę o pracę lub prowadzące działalność 
gospodarcza. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania kierownika budowy posiadającego 
uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
wodociągowych i kanalizacyjnych ( lub odpowiadające im równoważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów ) – art. 
12 ust. 2 z uwzględnieniem art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( tj. Dz. 
U. 2013 poz. 1409 ze zm.), który wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem 
upływu terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy, w tym okresie, funkcję kierownika 
budowy trzech sieci kanalizacji sanitarnych o długości 5 km i co najmniej 90 sztuk przyłączy 
kanalizacji sanitarnej każda oraz co najmniej jednej inwestycji polegającej na budowie sieci z 
rur kamionkowych o długości przynajmniej 500 m, 



a zatem proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza złożenie wykazu zrealizowanych 
robót w ilości trzech inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 5 km i 
co najmniej łącznej ilości 90 sztuk przyłączy kanalizacji sanitarnej  
oraz czy Zamawiający dopuszcza złożenie wykazu robót co najmniej jednej inwestycji 
polegającej na budowie sieci z rur kamionkowych o łącznej długości przynajmniej 500 m w 
osobnych zadaniach. 
 
Odpowiedź; 
 
Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ i obecnie dopuszcza złożenie wykazu zrealizowanych 
robót w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem upływu terminu składania ofert w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie 
dotyczy dwóch inwestycji polegających na budowie sieci kanalizacyjnych  o długości 5 km 
każda, w tym wykonaniem co najmniej 90 sztuk przyłączy / odgałęzień od sieci / kanalizacji 
sanitarnej oraz wykonaniem co najmniej jednej inwestycji polegającej na budowie sieci z rur 
kamionkowych o długości przynajmniej 500 m, z tym, że budowa sieci z rur kamionkowych 
może być wykonana w ramach zadania dotyczącego budowy sieci kanalizacyjnej o długości  
5 km lub jako zadanie odrębne. 
   
Ponadto Zamawiający dopuszcza, żeby kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane 
wskazane w treści SIWZ  wykazał się prowadzeniem funkcji kierownika budowy w okresie 
ostatnich pięciu lat przed dniem upływu terminu składania ofert w postępowaniu  o udzielenie 
zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie dotyczy dwóch 
inwestycji polegających na budowie sieci kanalizacyjnych  o długości 5 km każda, w tym 
wykonaniem co najmniej 90 sztuk przyłączy / odgałęzień od sieci / kanalizacji sanitarnej oraz 
wykonaniem co najmniej jednej inwestycji polegającej na budowie sieci z rur kamionkowych o 
długości przynajmniej 500 m, z tym, że budowa sieci z rur kamionkowych może być wykonana 
w ramach zadania dotyczącego budowy sieci kanalizacyjnej o długości  
5 km lub jako zadanie odrębne. 
 
Jednocześnie informuję, że zmiana treści SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej 
Zamawiającego. 
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