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Wykonawcy uczestniczący w
postępowaniu o udzielenie
zamówienia
Dot.: Przetargu nieograniczonego nr ZP 341-7/2010 : „Przebudowa nawierzchni
drogi gminnej 108334 O (Wronin - Łaniec)”
W związku z wpłynięciem zapytania dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, na podst. art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 01.2004r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), poniŜej przedstawiamy jego treść wraz z odpowiedzią
zgodnie z art. 38 ust.2 w/w ustawy.
Pytanie
Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku określonego w punkcie 5.2 SIWZ wykazanie się
przez Wykonawcę zrealizowaniem przez (zakończono i odebrano) co najmniej jedno
zamówienie obejmujące swym zakresem roboty budowlane odpowiadające przedmiotowi
niniejszego postępowania o wartości nie mniejszej niŜ 400 000,00 zł netto, przy czym za roboty
odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,
Zamawiający uzna robotę budowlana polegającą na budowie lub przebudowie drogi?
Odp.:
Tak.
Punkt 5.2 winien brzmieć: „Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali się
posiadaniem wiedzy i doświadczenia, tj. zrealizowali (zakończono i odebrano) co
najmniej jedno zamówienie obejmujące swym zakresem roboty budowlane
odpowiadające przedmiotowi niniejszego postępowania o wartości nie mniejszej niŜ
400 000,00 zł netto. Zamawiający będzie brał pod uwagę wyłącznie zamówienia wykonane
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, które zostaną poparte
dokumentem potwierdzającym, Ŝe usługi zostały wykonane naleŜycie (np. referencje).
W przypadku wykazania zamówienia, które nie zostanie poparte przez Wykonawcę
stosownym dokumentem - pozycja ta nie będzie brana pod uwagę przy ocenie spełnienia
warunku.Za roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym
przedmiot zamówienia, Zamawiający uzna robotę budowlaną polegającą na budowie,
przebudowie lub remoncie drogi w ramach jednego kontraktu (umowy).
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