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Do wszystkich uczestników 
Postçpowania 

Dotczy postcpowania o zamówienie publiczne, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczoneo 
na zadanie pn.. Budowa kanalizacli w mieiscowoci Rudki os. Górne - Gmina Nowa Slupia ". 

Zamawiajqçy dzia1ajc zgodnie z art. 38 ust. I i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo 
zamOwieñ publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, z pón. zm . tekstjednolity) - przekazuje treé 
odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 

Zapytanie 1: 

Czy Zamawiajqpy uzna za spelnienie warunku dot. wykonanych robot budowlanych wykazanie 
zadania po1egajcego na budowie kanalizacj i sanitarnej o wartoci brutto 2463915,13 zI, ktOrego 
zakres obejmowal budowç rurociqgu grawitacyjnego, tlocznego, przykanalików kanalizacyjnych, 
dwóch pompowni cieków, przyhcza elektrycznego do przepompowni oraz przejá pod drogami 
(przejcia kanalu glównego oraz przykanalików przez drogç), a takze na odcinkach odbudowç 
nawierzchni p0 wykonaniu kanalu glównego, je1i w referencjach na to zadanie w zakresie robot 
wymieniony jest tylko glOwny zakres zadania, tj dIugoci wykonanych rurocigów grawitacyjnego 
i tlocznego, przykanalików oraz pompownie cieków? 

Zamawiajqcy udziela wyjanieñ: 

Referencje majq odpowiadaé wymogom art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo 
zamówieñ publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, z pó±n. zm. tekst jednolity), natomiast ocenç czy 
przedstawione referencje spelniajq wymogi ustawy i zapisOw SIWZ, dokona Komisja przetargowa, 
zgodnie z ogloszeniem o przetargu na zadanie pn : ,,Budowa kanalizacji w miejscowoci Rudki Os. 
GOrne - Gmina Nowa Slupia" (nr sprawy: RGI.341.9.2014). 

Urzadzenia lakie zamierza wvkorzvstaë oferent nrzv wvkonaniu zadania musza odnowiadaé 
swoim parametrem, urzpdzeniom wskazanym w dokumentacji technicznej (w projekcie 
budowlanym) zadania a obowipzkiem oferenta, Wry zamierza stosowaé rozwi3zania 
równowazne do wskazanvch w tel dokumentacli jest wvkazanie. ze rozwiazania te odnowiadaia 
wymaganiom Zamawiajpcego. 

UWAGA: 

Powyzsze informacje stanowip integraln4 czé Specyfikacji Istotnych Warunkéw 
Zamówienia i nalezy je uwzg1dnié przy przygotowywaniu I skladaniu ofert. 

Jednoczesnie informujemy, ze odpowiedzi lie wplywajp na zmian terminu skiadania ofert. 
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Gcspodarczo.Jnweycyjnego 

Urzqd Gminy w Nowej Slupi posiada Certytikat Systemu Zarzdzania Jakoci /"% 
zgodny z normq ISO 9001:2008 	 ____ 


