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ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIE 
 

do zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej z rur 

PE na działkach nr 4/5, 6/13, 194, 195/1, 195/6, 638, 639/8, 643, 646, 648, 662, 664, 665, 667, 669 

obręb Kije, gmina Sulechów”.  

 

 

Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o. w Sulechowie poniżej udziela 

odpowiedzi na zadane pytanie w dniu 27.06.2013 roku do zapytania ofertowego na realizację 

zadania pn.: „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej z rur PE na działkach nr 4/5, 6/13, 194, 

195/1, 195/6, 638, 639/8, 643, 646, 648, 662, 664, 665, 667, 669 obręb Kije, gmina Sulechów (od 

trójnika opisanego jako TR5 włącznie, wszystko w kierunku miejscowości Głogusz, do trójnika 

opisanego jako TR23 włącznie)”.  

 

Pytanie 1: Czy jako spełnienie warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu „UWAGA 4: oferent 

winien wykazać się zrealizowaniem (jako główny Wykonawca), udokumentowanym np. referencjami, 

protokołami, itp., w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzech robót budowlanych, których 

przedmiotem była budowa sieci wodociągowej o średnicy min.  160 mm o wartości nie mniejszej niż 

50.000,00 zł każda” Zamawiający uzna trzy roboty budowlane polegające na budowie sieci 

wodociągowej o średnicy min.  110mm o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł każda”? 
 

Odpowiedź: Po dokonanej analizie Inwestor informuje, że przy badaniu złożonych ofert uzna wykazane 

roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej o średnicy min.  110mm o wartości nie 

mniejszej niż 50.000,00 zł każda jako spełniające warunek wykazania się zrealizowaniem (jako główny 

Wykonawca) co najmniej trzech robót budowlanych. 
 

 

Mając na uwadze powyższe zmianie ulega UWAGA 4 zawarta w zapytaniu ofertowym znak: WOiZ-

WSZ/2013 z dnia 21.06.2013 roku zmieniona odpowiedzią na zadane pytanie z dnia 27.06.2013 roku, 

która otrzymuje następujące nowe brzmienie:  
 

„UWAGA 4: Oferent winien wykazać się zrealizowaniem (jako główny Wykonawca), udokumentowanym np. 

referencjami, protokołami, itp., w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzech robót budowlanych, których 

przedmiotem była budowa sieci wodociągowej lub sieci gazowej o średnicy min.  110 mm o wartości nie 

mniejszej niż 50.000,00 zł każda. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są 

przedłożyć wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do 

niniejszego zapytania oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.” 
 

 

Termin składania ofert określony na dzień 03.07.2013 roku do godz. 12:00 pozostaje bez zmian. 

 

Niniejsza odpowiedź na zadanie pytanie staje się integralną częścią zapytania ofertowego. 
 


