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Znak sprawy: ZP.272.11.2022 

 

Wykonawcy zainteresowani  

udziałem w postępowaniu 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym pn. 

„PRZEPROWADZENIE W MIEJSCOWOŚCIACH POLSKA NOWA WIEŚ I DOMECKO 

MODERNIZACJI ROWÓW ORAZ PRZEPUSTÓW DROGOWYCH STANOWIĄCYCH 

WŁASNOŚĆ GMINY KOMPRACHCICE” 

 
 

 
Gmina Komprachcice, zwana dalej „Zamawiającym”, zgodnie z art. 284 ust. 6  

w związku z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zmianami)  – zwanej dalej „ustawą Pzp”, poniżej przekazuje 
treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej 
„SWZ”. 
 
 
Pytanie 1: 
Zgodnie z pkt. VII SWZ – Warunki udziału w postępowaniu, o udzielenie zamówienia mogą 
ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek:  

 w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:  
o 1 zadanie polegające na wykonaniu modernizacji, przebudowie lub konserwacji rzeki, 

kanału lub rowu melioracyjnego o wartości brutto co najmniej 30 000,00 zł  
lub 

o 2 zadania polegające na wykonaniu modernizacji, przebudowie lub konserwacji rzeki, 
kanału lub rowu melioracyjnego o wartości brutto co najmniej 15 000,00 zł każde.  

 
Czy Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku w przypadku wykazania przez 
Wykonawcę robót dotyczących wykonania kanalizacji deszczowej z rur PP fi 200 ÷ 560 mm  
o całkowitej długości 496,35 m wraz ze studniami kanalizacyjnymi i wpustami deszczowymi  
w ilości 32 szt. oraz wykonaniem wylotu kolektora wód deszczowych KPED 02.16 OT 620 do 
rzeki Kłodnica wraz z umocnieniem skarpy wylotu palisadą drewnianą i kostką granitową  
o łącznej wartości brutto 602.700,00 złotych. 
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu w przypadku, gdy robota  
o wartości brutto co najmniej 30 000,00 zł (lub 2 roboty o wartości brutto co najmniej 15 000,00 
zł każda) dotyczyła modernizacji, przebudowy lub konserwacji rzeki, kanału lub rowu 
melioracyjnego i była wykonana na rzece, kanale lub rowie melioracyjnym. 
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