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Gmina Gnojnik 

Gnojnik 363 

32-864 Gnojnik 

 

Pismo: RIiD.271.8.2017  Gnojnik, dnia 24.08.2017 r. 

 

O D P O W I E D Ź 

na zapytania nr 3 w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-08-23 do Zamawiającego wpłynęła prośba  

o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg 

nieograniczony, na: 

 

 "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz 

z modernizacją oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Gnojnik" 
 
 

PYTANIE 1:  

1. W nawiązaniu do odpowiedzi na zapytania wykonawców z dnia 28.08.2017 r. 

informujemy, że w ciągu ostatnich lat standardem jest, że Zamawiający powierza wykonawcy 

realizację sieci kanalizacyjnej wraz z sięgaczami do ostatniej studzienki na posesji. 

Podłączenia budynków realizowane są na podstawie odrębnych zleceń. Czy wobec 

powyższego Zamawiający uzna za spełnienie warunków rozdział 6 ppkt.6.2 jeżeli 

wykonawca wykaże doświadczenie w postaci: 

- dwóch zamówień obejmujących budowę lub przebudowę, lub rozbudowę sieci 

kanalizacyjnej o długości nie mniejszej niż 5 km każda, w tym jednego zamówienia 

obejmującego budowę co najmniej 2 sieciowych przepompowni ścieków oraz  

- dwóch zamówień w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowy  

lub przebudowy, lub rozbudowy sieci kanalizacyjnej o długości nie mniejszej niż 5 km każda, 

w tym jednego zamówienia obejmującego  budowę co najmniej 2 sieciowych przepompowni 

ścieków oraz  

- w formule zaprojektuj i wybuduj jednego zamówienia obejmującego wykonanie przyłączy 

kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 3 km. 
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ODPOWIEDŹ 1:    

Zamawiający w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie zadania 

częściowego nr 1 dokonuje zmian w  następujący sposób:  

Pkt. 1. i 2 Otrzymuje brzmienie: 

1. W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał: 

1) w formule zaprojektuj i wykonaj  co najmniej dwa zamówienia obejmujące budowę 

lub przebudowę, lub rozbudowę sieci kanalizacyjnej o długości nie mniejszej niż 5 km 

każda, w tym 

a) co najmniej jedno zamówienie obejmujące  budowę co najmniej 2 sieciowych 

przepompowni ścieków  

2) w formule zaprojektuj i wykonaj  co najmniej jedno zamówienie obejmujące instalację 

fotowoltaiczną o mocy co najmniej  20 kW. 

3) w formule zaprojektuj i wykonaj  co najmniej jedno  zamówienie obejmujące 

wykonanie  przyłączy kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 3 km 

lub  

2. Wykonawca,  w okresie ostatnich: 

1) pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy w tym okresie wykonał: 

a) co najmniej dwa zamówienia obejmujące budowę lub przebudowę, lub rozbudowę 

sieci kanalizacyjnej o długości nie mniejszej niż 5 km każda, w tym 

- co najmniej jedno zamówienie obejmujące  budowę co najmniej  2 sieciowych 

przepompowni ścieków  

2) pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej jedno zamówienie 

obejmujące instalację fotowoltaiczną o mocy co najmniej  20 kW 

3) pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy w tym okresie wykonał  co najmniej jedno  zamówienie 

obejmujące wykonanie  przyłączy kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 3 km 

 oraz   

4) trzech lat  przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy w tym okresie  wykonał: 

a) co  najmniej dwa zamówienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej  

budowy lub przebudowy  lub rozbudowy sieci kanalizacyjnej o długości nie mniejszej 

niż 5 km każda  w tym: 
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- co najmniej jedno zamówienie obejmujące  budowę co najmniej  2 sieciowych 

przepompowni ścieków  

b) co  najmniej jednego zamówienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej 

obejmującej instalację fotowoltaiczną o mocy co najmniej  20 kW 

c) co najmniej jedno  zamówienie w zakresie wykonania dokumentacji projektowej  

obejmujące wykonanie  przyłączy kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 3 km 

 

Pozostałe punkty pozostają bez zmian. 

W związku z powyższym należy uaktualniono załącznik nr 1 i załącznik nr 2.1. 

 

 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko 

Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ. 


