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                                                                                                Wszyscy Wykonawcy 

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości 

BORKI  ” 

    Wójt Gminy w Tczowie  działając  zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych – wyjaśnia treść  Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości BORKI  ” – w zakresie otrzymanych 

pytań: 

I. Czy Zamawiający  uzna jako warunek spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi następującą 

wiedzę i doświadczenie , w tym jedno: 

-wykonał 380 kompletów przydomowych przepompowni ścieków , 

-ułożył łącznie 6584 mb rur ciśnieniowych i grawitacyjnych w zakresie średnic DN 40 –DN 

250 

-wartość wykonanych robót 6 125 400,00 złotych brutto. 

  

Nie. Zamawiający  zgodnie z pkt 6   ppkt 6.1. ust. 2  SIWZ w celu potwierdzenia spełnienia  

przez Wykonawcę posiadania wiedzy i doświadczenia winien przedłożyć wykaz   

zrealizowanych w okresie  ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia na  

budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami z rur PE i PHD .  W tym 

jedno o długości  nie mniejszej niż  7 000 mb i liczbie przydomowych przepompowni 

ścieków w liczbie  nie mniejszej niż 80 szt o wartości zamówienia  min. 2 000 000 zł  z 

podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz  załączenia dokumentów 

potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z  zasadami sztuki  budowlanej i  

prawidłowo ukończone; 

  

II. W pozycji 55 kosztorysu jest 520 m rury PVC 110 wewnątrz budynku, czy Zamawiający 

przewiduję roboty w zakresie instalacyjnym wewnątrz budynku? 

 

Zamawiający nie  przewiduje robót w zakresie instalacyjnym wewnątrz budynku. Pozycja ta 

dotyczy układania rurociągów wentylacyjnych studzienek przepompowni przydomowych . 

 

III. Czy ilość przewiertów 1611,8 m rurami o średnicy 150-250 mm jest poprawna? 

 

Tak. 

 

VI.  W jaki sposób Zamawiający przewiduje wykonanie wcinki przyłączy w sieć. Dot. 

pozycji 9 z przedmiaru dotyczącego budowy przyłączy. 

 

Zamawiający przewiduje wykonanie wcinki przyłączy w sieć za pomocą trójników 

wtryskowych lub zgrzewanych warsztatowo bez nawiercania rurociągu . 

                                                                                                              Wójt Gminy  

                                                                                                 /-/ inż. Andrzej Wolszczak 


