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Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia 
 

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na                  

wykonanie zadania : „Budowa kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu” 
 

   W związku ze złożonymi przez wykonawcę zapytaniami dotyczącymi wyżej wymienionego 

postępowania przekazuję na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami : 
 

Pyt. 1 Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza spełnienie warunku dotyczącego 

doświadczenia zawodowego w przypadku przedstawienia budowy sieci wodociągowej 

(jako roboty równoważnej do przedmiotu zamówienia) o wartości 4000000 zł. 

Ad. 1 Warunek udziału w wyżej wymienionym postępowaniu dotyczący doświadczenia 

zostanie spełniony jeśli zgodnie z zapisem roz. V ust. 1 lit b) Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz 

prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie 

kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o wartości co najmniej 4.000.000,00 (słownie: 

cztery miliony) zł, czyli w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę budowy sieci 

wodociągowej, wyżej wymieniony warunek nie zostanie spełniony. 

 

Pyt. 2 Prosimy o udostępnienie formularzy w wersji edytowalnej. 

Ad. 2 Na stronie internetowej Gminy Cisek (bip.cisek.gmina.pl) znajdują się dokumenty w 

wersji edytowalnej dotyczące wyżej wymienionego postępowania z których można 

skorzystać. 

 

Pyt. 3 Czy Zamawiający będzie wymagał żeby przepompownie przydomowe były zgodne z 

normą PN-EN 12050-1 oraz z normą przywołaną dotyczącą zewnętrznych systemów 

kanalizacyjnych PN-EN 752-6? 

Ad. 3 Wymagania dotyczące pompowni przydomowych zostały określone w Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru robót. Przytoczona norma PN-EN 752-6 jest 

nieaktualna. 

         Zgodnie z art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych opis przedmiotu zamówienia 

przedstawiony w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robót został 

sporządzony z zachowaniem Normy PN-EN 12050-1:2002. 

 

Proszę o uwzględnienie wyżej wymienionych wyjaśnień oraz informacji przy przygotowaniu 

Państwa oferty. 
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