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      Wykonawcy zainteresowani udziałem 

            w przedmiotowym przetargu 

 

 

 Gmina Sadowne, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 

z późn. zm.), w związku z zapytaniami z dnia 17 stycznia 2023 r. o wyjaśnienie treści SWZ 

dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi 

gminnej Sojkówek – Ocięte” – przedstawia pytania i odpowiedzi na pytania. 

 

Pytanie: 

W związku z zamiarem udziału w niniejszym postępowaniu zwracamy się z następującym 

zapytaniem: 

Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie 

zdolności technicznej lub zawodowej wymaga aby Wykonawcy: „w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  

– w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej dwie roboty budowlane polegające 

na budowie, przebudowie, remoncie, rozbudowie, modernizacji drogi (wraz z budową kanału 

technologicznego) o wartości co najmniej 1 000 000 zł brutto każda”. 

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę powyższego warunku na następujący 

(poprzez wykreślenie obowiązku budowy kanału technologicznego): „w okresie ostatnich  

5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej dwie roboty budowlane 

polegające na budowie, przebudowie, remoncie, rozbudowie, modernizacji drogi o wartości 

co najmniej 1 000 000 zł brutto każda”. 

Wykreślenie powyższego warunku poprawi z pewnością konkurencyjność złożonych ofert 

poprzez udział większej liczby Wykonawców branży drogowej, gdzie Wykonawcy i tak przy 

realizacji zadania w zakresie budowy kanału technologicznego będą korzystać z usług 

zgłoszonych Zamawiającemu podwykonawców branżowych specjalizujących się z tego typu 

robotach. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunku zdolności technicznej lub zawodowej  

na następujący: 

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

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej dwie roboty 

budowlane polegające na budowie, przebudowie, remoncie, rozbudowie, modernizacji drogi 

o wartości co najmniej 1 000 000 zł brutto każda oraz jednej roboty polegającej na budowie 

kanału technologicznego o długości min. 0,9 km”. 

Zamawiający uzna robotę polegającą na budowie, przebudowie, remoncie, rozbudowie, 

modernizacji drogi o wartości min. 1 000 000 zł brutto, która obejmowała również budowę 

kanału technologicznego o długości min. 0,9 km. 

 



 

 

 

 

 

Zamawiający informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert. 

 

Zgodnie z art. 513 pkt 1 Pzp mają Państwo prawo wnieść odwołanie. Odwołanie 

wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 514 ust. 1 Pzp Odwołujący 

jest zobowiązany przekazać zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej 

albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione  

w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł 

on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 514 ust. 2 i 3 Pzp. 

Jako że wyjaśnienie treści SWZ zostało przekazane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej i zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego, to termin wniesienia 

odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz przesłania kopii odwołania  

do zamawiającego upływa po 5 dniach, zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 2 lit. a Pzp. 
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