
 

Rypin, 27 maja 2022 roku 
ZP.271.3.5.2022 
 

Wszyscy Wykonawcy 
 
 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez 
negocjacji na realizację zadania pn. „Przebudowa bieżni przy SP-3 przy                    
ul. Młyńskiej” 
Numer postępowania ZP.271.3.2022 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ   
 

Działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 
Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129 z późn. zm.) wyjaśniam treść 
zapytania, które wpłynęło 26 maja 2022 roku. 
 

Pytanie 1 
Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu zdolność zawodowa - 
doświadczenie zawodowe, jeżeli wykonawca przedstawi referencje na budowę bieżni okólnej 
o nawierzchni poliuretanowej pow. 1193 m2, budowa boiska wielofunkcyjnego naw. 
poliuretan powierzchnia 1290 m2. Wykonanie podbudowa pod bieżnię okólną oraz boisko 
kruszywa łamane oraz ET gr 3,5 cm. Kwota Inwestycji 943 000,00 zł ? 
 
Odpowiedź na pytanie 

Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej  
w zakresie doświadczenia zawodowego został określony w Części V ust. 2 pkt 4 lit. a) SWZ  
i brzmi następująco: 
„Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym 
okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie 
bieżni okrężnej o powierzchni min. 800 m2 i o nawierzchni poliuretanowej lub poliuretanowo -
gumowej wykonanej na podbudowie betonowej lub z mieszanki mineralno – bitumicznej                       
i wartości robót minimum 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych)”.   

Zamawiający informuje, że na etapie prowadzenia postępowania przed składaniem 
ofert nie dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w Części V Specyfikacji Warunków Zamówienia.  
Weryfikacja spełniania postawionych wymogów zgodnie z przepisami ustawy Pzp dokonywana 
jest na etapie badania i oceny ofert.   
 

Pytanie 2 
Jaką kwotę zamierza przeznaczyć Zamawiający na realizację przedmiotowego zadania? 
 

Odpowiedź na pytanie 
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto                     
900 000,00 zł. 
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