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WYJAŚNIENIE TREŚCI  

SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający Gmina Ozimek w odpowiedzi na wniosek wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ  

w postepowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:  

 

„Budowa drogi gminnej – ulicy Bratków w Luboszycach” 

 

przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie Wykonawcy: 

 

"Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie (w szczególności 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył), 2 roboty budowlane polegające na 

budowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni dróg, ulic - z kostki brukowej wraz z odwodnieniem 

o powierzchni co najmniej 5000 m2" 

 

Czy zamawiający uzna warunek zdolności technicznej za spełniony, jeżeli wykonawca wykonał w ciągu 

ostatnich pięciu lat dwie roboty o powierzchni np. 4000 m2 KAŻDA, co daje łączną powierzchnię 

powyżej 5000m2? 

 

Odpowiedź Zamawiającego 

 

Tak, Wykonawca uzna ten warunek za spełniony. 
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Pytanie Wykonawcy 

Zamawiający określa, że należy wykazać wykonanie 2 robót polegających na budowie, przebudowie 

lub remoncie nawierzchni dróg, ulic  z kostki brukowej wraz z odwodnieniem o powierzchni 5000 m2. 

Czy należy wykazać 2 roboty o powierzchni 5000m2 każda, czy mają to być roboty na łączną ilość 

5000m2? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zgodnie ze zmianą SIWZ z dnia 26.06.2020 Zamawiający dopuszcza sumowanie robót na potwierdzenie 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

Pytanie Wykonawcy 

Czy warunek wykonania robót o powierzchni 5000m2 będzie spełniony, gdy przedstawione zostaną 

referencje na wykonanie drogi rowerowej, parkingów, chodników i placów z kostki brukowej  

z odwodnieniem? 

Odpowiedz Zamawiającego: 

Warunek będzie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał 2 roboty budowlane 
polegające na budowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni dróg, ulic, placów, chodników i ciągów 
pieszo - rowerowych z kostki brukowej/ kostki kamiennej/ kostki betonowej/ ceramicznej wraz  
z odwodnieniem o powierzchni co najmniej 5000m2. 
 
 
 Pytanie Wykonawcy 

Czy w związku z faktem, iż Zamawiający dopuścił potwierdzenie doświadczenia kierownika w postaci 

sprawowania funkcji kierownika budowy lub robót (zdanie pierwsze), należy rozumieć że punktacja 

opisana poniżej również dotyczy kierownika budowy lub kierownika robót?  

Odpowiedz Zamawiającego: 

Opisana punktacja dotyczy doświadczenia kierownika w postaci sprawowania funkcji kierownika 

budowy lub robót. 

 

Z poważaniem 
 

 
 
 


