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WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i
poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 1598; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej
treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie:
Czy Zamawiający uzna na spełnienie warunku ,,wykonanie/zakończenie (rozpoczęcie
mogło nastąpić wcześniej) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na utwardzaniu nawierzchni, zmianie
nawierzchni, budowie ciągów pieszych, jezdnych przy zastosowaniu kostki betonowej o
wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto'' – wykonanie jednej roboty budowlanej
polegającej na utwardzeniu nawierzchni przy zastosowaniu kostki granitowej o
wartości min. 100.000,00 zł ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający uzna wykonanie jednej roboty budowlanej polegającej na utwardzeniu
nawierzchni przy zastosowaniu kostki granitowej o wartości min. 100.000,00 zł.
Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy
następujące zapisy SWZ:
Punkt 18.1 b) SWZ otrzymuje następujące brzmienie:
„b) wykonanie/zakończenie (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na
utwardzaniu nawierzchni, zmianie nawierzchni, budowie ciągów pieszych, jezdnych przy
zastosowaniu kostki betonowej lub kostki granitowej o wartości nie mniejszej niż
100.000,00 zł brutto;
Ww. warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jego elementy składowe (ppkt a) i b)
tego warunku były zrealizowane w jednym kontrakcie, jak również w osobnych
kontraktach.”
Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega
zmianie.
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