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Sierakowice, 17.08.2011 r. 
 
               Do Wykonawców w przetargu nieograniczonym 

ogłoszonym w Dzienniku Urz ędowym Unii 
Europejskiej pod numerem: 2011/S 147-244220 

 
 
Dotyczy:  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepom powniami ścieków i 
infrastruktur ą towarzysz ącą: Kamienica Królewska, Załakowo-Pałubice (etap III cz.2.) - 
zadanie 1 oraz zakres nr 5: Kamienica Królewska, Za łakowo-Pałubice (etap III cz. 2) - 
zadanie 2 w ramach projektu „Uporz ądkowanie gospodarki wodno- ściekowej zlewni 
rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”. 
 
Zamawiający otrzymał od Wykonawcy pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia [SIWZ] w ww. zamówieniu. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz.759 z późn. zm.) 
Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień. 
Poniżej Zamawiający przekazuje treść zadanych pytań i treść udzielonych na nie 
odpowiedzi: 
 
Pytanie 1.  
Zamawiający w Rozdziale IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wskazał, że na 
potwierdzenie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wykazać się 
dokumentami potwierdzającymi wykonanie przez niego „co najmniej jednej roboty 
budowlanej polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum 20 km 
(nie dopuszcza się sumowania mniejszych, cząstkowych robót objętych odrębnymi umowami 
lub zleceniami) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie”. Czy Zamawiający uzna warunek 
za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się jedną robotą na wykonanie kanałów dł. min 20 
km w skład których wchodzą sieci i przyłącza (średnica od 160mm)?  
 
Odpowied ź na pytanie 1: 
Zamawiający w SIWZ Rozdział IV pkt 2 określił jak powyżej, jednocześnie należy podkreślić, 
zgodnie z art. 22 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2010r. nr 113 poz.759 z późn. zm.), iż ocena spełnienia warunku powinna być 
związana z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalna do przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający w SIWZ Rozdział II opisał przedmiot zamówienia. Zamawiający podkreśla, iż 
wyniesiony powyżej warunek udziału w postępowaniu ma charakter podmiotowy i jego celem 
jest wybór Wykonawcy zdolnego do wykonania zamówienia publicznego, który także daje 
gwarancję prawidłowego jego wykonania. 
 

 
…………….............................................                                                           
 Podpisy Kierownika Zamawiającego    


