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Nazwa postępowania: „Odbudowa mostu w miejscowości Trzcińsko dz. 354/1  [ powódź czerwiec 2013r.].” 

Nr  referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: UG.2710.MT.4.2016 

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 

ORAZ ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ 

ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU  W NASTĘPSTWIE PYTAO WYKONAWCY  

I UDZIELONYCH ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo 

publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zmian.) informuje, że dniu 22.09.2016 r w postępowaniu 
wpłynęło pytanie, na które Zamawiający udzielił poniższej odpowiedzi: 

 
Pytanie:  
Wnoszę o zmianę warunków dotycząca spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia. 

Zamawiający żąda wskazania wykonania: minimum dwóch (2) zamówień, każde polegające na wykonaniu remontu, 

budowie lub przebudowie mostu o całkowitej długości min. 30m i całkowitej wartości jednego zadania min 

100 000,00 zł brutto. 

Postawiony warunek narusza warunki konkurencji w szczególności przedsiębiorstw lokalnych. N naszym terenie w 

przeciągu ostatnich 5 lat nie były wykonywane budowy czy przebudowy mostów o rozpiętości 30m. Najczęściej 

wykonywane budowy, przebudowy mostów na naszym terenie dotyczą mostów o rozpiętości od 10 do 15m. 

Ponadto wykonawcy, którzy wykonali roboty polegające na przebudowie mostu np. o długości 12 m, ale o dużo 

bardziej zaawansowanym zakresem robót i znaczenie wyższej wartości niż 100 tyś zł są w stanie wykonać w/w 

zadanie zwłaszcza, że w Waszym przypadku, zakres przewidzianych robót nie jest dużo skomplikowany.   

 

Odpowiedź: 

Zamawiający traktuje  powyższe pismo podmiotu jako pytanie czy możliwe jest wykazanie doświadczenia 

Wykonawcy w inny sposób? Zamawiający dopuszcza alternatywne wykazanie doświadczenia Wykonawcy 

polegające na wykazaniu doświadczenia w budowie, remontu mostu o zmniejszonej długości lecz o zwiększonej 

wartości zamówienia  

 

W związku z powyższym pkt. 9.1.2 SIWZ otrzymuje brzmienie :  

posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie: 

 

Warunek będzie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował minimum 

dwa (2) zamówienia, każde polegające na wykonaniu remontu, budowie lub przebudowie mostu o całkowitej 

długości min. 30m i całkowitej wartości jednego zadania min. 100 000,00 złotych brutto wraz z potwierdzeniem, 

że roboty te zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone. 

       Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wykaz robót 

budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju (w tym długość dróg) i wartości, 

daty i miejsca wykonania – zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ, oraz z załączeniem dowodów dotyczących 

najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących i 

prawidłowo ukończone tj.: poświadczeń, lub innych dokumentów, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń, o których mowa wyżej. 

        W wykazie należy wykazać jedynie te roboty, które potwierdzą spełnienie warunku, w tym informację o 

robotach niewykonanych lub wykonanych nienależycie. 



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: UG.271.M.2.2015 
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        Wykaz powinien obejmować roboty w ilości i o zakresie wymaganym przez Zamawiającego, dla 

udokumentowania stawianych warunków 

LUB 

Warunek będzie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował minimum 

dwa (2) zamówienia, każde polegające na wykonaniu remontu, budowie lub przebudowie mostu o całkowitej 

długości min. 10 m i całkowitej wartości jednego zadania min. 200 000,00 złotych brutto wraz z 

potwierdzeniem, że roboty te zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone. 

       Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wykaz robót 

budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju (w tym długość dróg) i wartości, 

daty i miejsca wykonania – zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ, oraz z załączeniem dowodów dotyczących 

najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących i 

prawidłowo ukończone tj.: poświadczeń, lub innych dokumentów, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń, o których mowa wyżej. 

        W wykazie należy wykazać jedynie te roboty, które potwierdzą spełnienie warunku, w tym informację o 

robotach niewykonanych lub wykonanych nienależycie. 

        Wykaz powinien obejmować roboty w ilości i o zakresie wymaganym przez Zamawiającego, dla 

udokumentowania stawianych warunków 

Niniejsza odpowiedź stanowi integralna cześć SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu i nie powoduje wydłużenia 

terminu składania ofert.  

Do przekazania: 

1. Biuletyn zamówień publicznych  

2. Podmiotowi składającemu zapytanie 

3. Na stronę internetową Zamawiającego (BIP)  

4. Na tablicę ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 

5. a/a     

 

Zatwierdzam: 

 
Wójt Gminy Janowice Wielkie 

/-/ Kamil Kowalski  
 


