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Czeremcha, dnia 04.07.2013r. 

GGiOŚ.271.5.2013.IL 

 

                                                                                    Wszyscy uczestnicy postępowania przetargowego 
 

 

 

Zawiadamiam, iż w postępowaniu przetargowym pn. ,,Budowa infrastruktury wodoci ągowej                

i kanalizacyjnej na terenie Gminy Czeremcha”  (znak GGiOŚ.271.5.2013.IL) do Zamawiającego 

wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. 

W załączeniu przekazuję ich treść wraz z odpowiedziami. 

Pytania: 

1. ,,…Czy zamawiający uzna warunek wiedzy i doświadczenia za spełniony jeżeli Wykonawca 
przedstawi, że wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej dwie referencje polegające na 
budowie sieci wodociągowej o długości ponad 5000,00 mb i wartości nie mniejszej niż 
1 000 000,00 zł każda, oraz dwie referencje polegające na budowie sieci kanalizacyjnej o 
długości ponad 5000,00 mb i wartości nie mniejszej niż 4 000 000,00  zł…?   

 

Odp.: Zamawiający informuje, że warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia tj. cyt. 
,,Zamawiający przyjmuje, że będzie to realizacja: budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w 

zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w wielkościach: sieć wodociągowa 5000,00 mb, sieć 

kanalizacyjna 5000,00 mb, które wykonał ( rozpoczął i zakończył) lub wykonuje  ( rozpoczął i 

aktualnie realizuje) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres działalności 

jest krótszy - w tym okresie, w ilości co najmniej 2 o wartości nie mniejszej niż: sieć wodociągowa 

1 000 000,00 zł, sieć kanalizacyjna 4 000 000,00 zł.” uzna za spełniony wówczas gdy do oferty 

dołączony zostanie wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, 

daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, 

określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  

 

2. ,,…W związku z tym, iż w pkt. 1 SIWZ Zamawiającym jest Wójt Gminy Czeremcha prosimy 

wyjaśnienie kto ma być Beneficjentem gwarancji, czy Wójt Gminy Czeremcha czy Gmina 

Czeremcha?…” 

 

Odp.:  Zamawiający informuje, że beneficjentem gwarancji jest Gmina Czeremcha.   
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3. ,,…Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego załączników w formie edytowalnej…”       

Odp.: Zamawiający informuje, że załączniki zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego są 
sporządzone w ogólnie dostępnym i użytkowym formacie pliku.  

 

                                                                                                            Z powa żaniem 

                                                                                         Wójt Gminy Cz eremcha  

                                                                                                        mgr Jerzy Szykuła  


