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WYJAŚNIENIE nr 1 

dot. przetargu nieograniczonego pn.: Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej  

i pieszo – rowerowej ul. Bursztynowej w Komprachcicach nr ogłoszenia 551267-N-2020 

 z dnia 17.06.2020 r.  

 

Zamawiający – prowadząc postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na realizację zadania: Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej  

i pieszo – rowerowej ul. Bursztynowej w Komprachcicach, informuje iż w dniu 18.06.2020 r. 

zwrócono się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Pytanie nr 1:  
w nawiązaniu do ogłoszonego przetargu pn "Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo-

rowerowej ul. Bursztynowej w Komprachcicach" zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ, 

punkt V. Warunki udziału w postępowaniu, 2.3. Zdolność techniczna lub zawodowa: 

 

"Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, należycie wykonał 

wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których 

roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie roboty budowlane obejmujące: 

- co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie ciągu komunikacyjnego lub ulic lub 

chodników o nawierzchni z kostki brukowej o wartości co najmniej 2.000.000,00 zł brutto" 

 

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

ciągu ostatnich pięciu lat np dwie roboty o wartości łącznej ponad 3 000 000,00 zł brutto, z których 

jednak żadna nie przekroczyła 2.000.000 zł? 

 

 

Odpowiedź nr 1: 

Zamawiający, zgodnie z zapisami SIWZ, rozdział V, pkt.2.3. uzna spełnienie warunku – zdolność 

techniczna lub zawodowa, jeżeli : 

„ a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy w tym okresie należycie wykonał wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie roboty budowlane 

obejmujące:  

- co najmniej jedną robotę budowlaną polegająca na budowy ciągu komunikacyjnego lub ulic lub 

chodników o nawierzchni z kostki brukowej o wartości co najmniej 2.000.000,00 zł brutto.” 
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