
W dniu 22.04.2014 roku do zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące  Postępowania przetargowego na 
zadanie „Budowa Kanalizacji sanitarnej w msc. Zawady Kamieńszczyzna. 

 Pyt 1. 
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający określił wymagania dotyczące posiadanego 
doświadczenia zawodowego w celu spełnienia warunków udziału : 

„ciągu pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi 
zamówienia. Sporządzony wykaz musi zawierać co najmniej 3 zakończone roboty budowlane 
odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Za roboty odpowiadające swoim 
rodzajem przedmiotowi zamówienia zamawiający uznaje roboty polegające na budowie sieci kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej oraz grawitacyjnej i tłocznej wraz  z prowadzonymi pracami na terenie 
zamkniętymi lub przejściem kanałem pod torami kolejowymi. Za roboty odpowiadające wartością 
przedmiotowi zamówienia zamawiający uznaje roboty o wartości  brutto równej i przekraczającej kwotę 5 
200 000 zł brutto. Zamawiający wymaga, aby wartość pojedynczego wskazanego w wykazie zamówienia 
była wartością zamówienia realizowanego na 1 obiekcie budowlanym ( nie dopuszcza się sumowania 
wartości obiektów o niższej wartościach wykonanych dla jednego inwestora). Zakres wskazanego w wykazie 
zamówienia powinien zawierać co najmniej 2 przepompownie ścieków, 100 przyłączy kanalizacyjnych oraz 
przejścia pod drogą metodą przecisku lub przewiertu”

          Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału, poprzez posiadanie 3 robót polegających na 
budowie sieci kanalizacyji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej oraz grawitacyjnej i tłocznej o wartości 5 200 
000,00 brutto każda i spełniające łącznie warunki : 

– 2 przepompownie
– 100 przyłączy kanalizacyjnych 
– przejście pod drogą metoda przecisku lub przewiertu. 

ODP. Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli : 
Zakres każdego  wskazanego w wykazie zamówienia zawierać będzie co najmniej 2 przepompownie 
ścieków, 100 przyłączy kanalizacyjnych oraz przejście pod drogą metodą przecisku. Jednocześnie 
Zamawiający nie dopuszcza sumowania zakresów poszczególnych zamówień w celu spełnienia warunku. 
   
Do zamawiającego w dniu 25.04.2014 wpłynęło zapytanie 
Witam
Proszę o zamieszczenie na stronie kompletnej dokumentacji projektowej a w szczególności:
- dokumentacji geotechnicznej
- decyzji zarządców dróg z określeniem parametrów  odtworzenia nawierzchni
Jaki jest system sterowania pompowniami?

Pragnę poinformować co następuje : 

Odp.1  Dokumentacja geotechiczna zamieszczona w pkt. Opis geotechniczna. 
Odp.2 Zamieszczono decyzję zarządców dróg dotyczące odtworzenia nawierzchni 
ODP. 3 Gmina Popów pracuje w chwili obecnej na systemie Hydro-Net. Nowo budowane przepompownie i 
ich systemy sterowania należy dostosować do istniejącego systemu. 


