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 Krzyż Wielkopolski, dnia 14.01.2021 r 

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

dotyczy przetargu nieograniczonego na: 

 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przykanalikami  

w rejonie ulic Tulipanowej, Tęczowej, Storczykowej Frezjowej, Liliowej  

i Letniej  w Krzyżu Wlkp. etap I” 

 

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ  

 

Zamawiający, Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Krzyżu 

Wielkopolskim, informuje iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku tym 

zgodnie z art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r 

Nr 113, poz 759 ze zm) oraz Regulaminem Zamówień Sektorowych Zakładu Wodociągów, 

Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o.o. W Krzyżu Wielkopolskim z dnia 17.04.2015 r. 

zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. 

 

Pytanie 1. 

„Prosimy o wyjaśnienie spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczącego 

wykazu robót budowlanych. Zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego, wykonawca 

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

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał przynajmniej jedną robotę / w ramach jednego 

kontraktu / o wartości nie mniejszej niż 1 000.000,00 zł brutto, polegającą na wykonaniu robót 

kanalizacyjnych o minimalnej długości 1 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.  

Czy ze względu na identyczny zakres robót możliwe jest wykazanie przez wykonawcę doświadczenia 

dotyczącego budowy sieci kanalizacji deszczowej?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający, Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Krzyżu Wielkopolskim, 

informuje że doświadczenie w budowie kanalizacji deszczowej jest nie wystarczającym 

doświadczeniem w celu spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczącego 

zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przykanalikami w rejonie ulic 

Tulipanowej, Tęczowej, Storczykowej Frezjowej, Liliowej i Letniej  w Krzyżu Wlkp. etap I” .   
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