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RIG.271.5.20t3 Sk6rzec, dnia l8 lipca 2013r.

dot. zam6wienia publicznego pn.,' ,,Przebudowa drogi do p6l uprawnych w m. D4br6wka-
Wylazy gm. Sk6rzec"

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 19 stycznia 2004r. Prawo zam6wien
publicznych (Dz. U . z 2010 r. Nr 1 13, poz. 7 59 z p6Ln. zm) Zamawiajqcy udziela odpowiedzi
na zadaie pytania o treSci:

Pytanie l:
W warunkach posiadanej wiedzy i doSwiadczenia Zamawiajqcy stawia nastgpuj4cy warunek:
,,Opis sposobu dokony+vania oceny spelniania warunku;
Zamawiajqcy uzna, ze wykonawca spelnia warunek posiadania wiedzy i doSwiadczenia, je2eli
wyka2e, 2e:- w olvesie ostatnich pigciu lat przed uplynvem terminu skladania ofert, a je2eli
okres prowadzenia dzialalnoici jest kr1tszy - w tym olcresie, nale|ycie wykonal, zgodnie z
zasadami, sztuki budowlanej i prawidlowo ukoriczyl co najmniej I robotg budowlanq
polegaiqcq na budowie, przebudowie bqdt remoncie drogi na odcinku co najmniej L000 mb
w ramach jednego zamfwienia, obejmujqcq w swym zalnesie wykonanie podbudowy z
lcruszywa naturalnego i wzmocnienie gruntu spoiwem hydraulicznym"

pytanie: Czy, zgodnie z postawionym warunkiem, za spelnranie warunku posiadania
wredzy i doSwiadczenia zostanie rLznane wykonanie wigcej niZ 1 roboty (kuhda obejmuj4ca w
swym zakresie wykonanie podbudowy z l<ruszywa naturalnego i wzmocnienie gruntu
spoiwem hydraulicznym) jezelikahda z wykonanych rob6t samodzielnie obejmowala odcinek
kr6tszy niZ 1000mb, natomiast suma odcink6w dr6g w ramach Iych zam6wieh przekracza
1000mb ?

JeAeh Zamawiajqcy wymaga by jedno zam6wienie obejmowalo odcinek o dlugoSci
min. 1000mb (nie dopuszczaj?c np. wykonania 2 zam6wieri po 500 mb), wnosimy o zmiang
warunku, ztwagr na jego zbfircstrykcyjny charakter w stosunku do przedmiotu zam6wienia.
Z uwagi na niewielki stopieri skomplikowania inwesty cji uzna(, naIe?y ,2e Wykonaw cy ktorzy
wykonali kilka mniejszych zam6wien z zahesu budowy, remontu, lub przebudowy drogi,
kt6rych lqczna suma dlugoSci jest nie mniejsza niZ 1000 mb, posiadaj4 odpowiedni4 wiedzg i
doSwiadczenre oraz w pelni gwarantuj4 nalezyte wykonanie zam6wienia,

OdpowiedLna pytanie 1:
Zamawiaj4cy, przyznaje racjg twierdzenirr,2e z uwagi na niewielki stopief skomplikowania
inwestycjfl uznad taIe?y, 2e wykonanie rob6t budowlanych polegaj4cych na budowach,
przebudowach bqdL remontach dr6g w ramach kilku zam6wien, o lqcznej dlugoSci
wybudowanych, przebudowanych lub wyremontowanych dr6g co najmniej 1000 mb, daje
gwarancjg posiadania wystarczaj4cej wiedzy i doSwiadczenia do nale?ytego wykonania
przedmiotowego zam6wienia.
Zamawtajqcy uzna spelnienie warunku posiadania wrcdzy i doSwiadczenia zar6wno w
przypadku wykonania jednego zam6wienia na budowg, przebudowg lub remont drogi



obejmuj4cego odcinek minimum 1000 mb, jak r6wnie2 wykonanie wielu zam6wiet'r l1cznie
obejmuj4cych minimum 1000 mb, jezeli ku2de z tych zam6wrch obejmowalo w swym
zakresie wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego i wzmocnienie gruntu spoiwem
hydraulicznym.

W zwiqzku z pov'rylszym dokonuje sig zmiany treSci Specyfikacji Istotnych
Warunk6w Zam6wienia, w spos6b okreSlony w zaLqczniku.

Stanislaw

Zalqczniki:
1. Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia

Otrzymtj4:
1. Strona internetowa Gminy Sk6rzec: http://www.skorzec.eulzamowienia-publiczne-2
2. ala
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