
Czerwionka-Leszczyny dnia 22.09.2015 r.

Wykonawcy biorący udział 
             w postępowaniu                               

                       znak ZDISK-ZPM.271.7.2015                 

dot. przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.  „Przebudowa ul. Staffa w dzielnicy
Czuchów – etap I”.

Odpowiedź  I  -  wyjaśnienia  na  zapytania  do  Specyfikacji  Istotnych  Warunków
Zamówienia.

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postanowień Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.  j.  Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z późn. zm.),
przekazuję zapytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Zapytanie I

W pkt  5.1 pdpkt  2  treści  SIWZ Zamawiający określa  „Warunek posiadania niezbędnej
wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem co
najmniej jednego zamówienia o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto, obejmującego
w swym zakresie  roboty  budowlane  związane  z  budową,  remontem,  przebudową  lub
modernizacją drogi o nawierzchni rozbieralnej, zrealizowanego w okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli  okres prowadzenia działalności jest
krótszy  –  w  tym  okresie  w  sposób  należyty,  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej
i  prawidłowo  ukończonego.”  Proszę  o  informację  czy  Zamawiający  uzna  spełnienie
powyższego  warunku,  jeżeli  Wykonawca  przedstawi  poświadczenie  wykonania  placu
manewrowego ze zjazdem do drogi publicznej wykonanego z płyt drogowych ( ok. 3 100
m2 ). 

Odpowiedź na zapytanie I i Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający informuje, że warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania wiedzy
i doświadczenia zgodnie z pkt 5.1. ppkt 2) SIWZ został określony przez Zamawiającego
w następujący sposób:

„Warunek  posiadania  niezbędnej  wiedzy  i  doświadczenia  zostanie  spełniony,  jeżeli
Wykonawca  wykaże  się  wykonaniem co  najmniej  jednego  zamówienia  o  wartości  co
najmniej  300  000,00  zł  brutto,  obejmującego  w  swym  zakresie  roboty  budowlane
związane  z  budową,  remontem,  przebudową  lub  modernizacją  drogi  o  nawierzchni
rozbieralnej,  zrealizowanego  w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed  upływem  terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w
sposób  należyty,  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej  i  prawidłowo  ukończonego”.



Oznacza  to,  iż  Zamawiający  oczekuje  wykazania  się  wykonaniem  przez
Wykonawców  jakiegokolwiek  zamówienia  o  wartości  robót  budowlanych  co  najmniej
300 000,00 zł brutto, które to zamówienie obejmowało w swym zakresie roboty budowlane
związane  z  budową,  przebudową,  remontem  lub  modernizacją  drogi  o  nawierzchni
rozbieralnej.  W ocenie  Zamawiającego  bardzo  istotne  jest  doświadczenie  Wykonawcy
z zakresu wykonywania robót liniowych a więc robót związanych z wymianą nawierzchni
jezdni  wraz  z  wykonaniem kanalizacji  czy też  robót  brukarskich  w  zakresie  układania
nawierzchni  na  drogach  gdyż  ten  zakres  robót  stanowi  większą  cześć  zadania
w kontekście wykonania całej  inwestycji  dlatego też Zamawiający formułując powyższy
warunek  oczekuje,  iż  w  skład  prac  wykazanych  w  niezbędnym doświadczeniu  będzie
wchodziło m.in. budowa, przebudowa, remont lub modernizacja drogi. Należy podkreślić ,
iż droga zgodnie z zapisami  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (t.j. Dz.U.
z  2013 r.  poz.  1409 z  póź.  zm.)  została  zaliczona do obiektów kategorii  XXV (  drogi
i kolejowe drogi szynowe ) natomiast plac manewrowy jest obiektem kategorii XXII ( place
składowe,  postojowe,  składowiska  odpadów,  parkingi  ).  Są  to  obiekty  różnej  kategorii
a i specyfika robót budowlanych, złożoność techniczna i organizacyjna jak i warunki ich
wykonywania są różne (np. dochodzi konieczność utrzymania ruchu dojazdowego itp.) .

Z  przedstawionej  do  zapytania  treści  poświadczenia  nie  wynika  wprost  ,  iż
wykonane  roboty  budowlane  obejmowały  roboty  związane  z   budową,  przebudową  ,
remontem  lub  modernizacją  drogi, dlatego  też,  Zamawiający  nie  mógłby  uznać  tych
referencji  -poświadczenia  za  wystarczające  w  celu  potwierdzenia  warunku  w  zakresie
posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia.


