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Odpowiedź nr 1 na zadane pytania 
(wszyscy wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego) 

 
dotyczy: Zadania pn. „Rozbudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2313 G w miejscowości Marzęcino – I etap na dł. ok 600 m”. 
 
 Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:  
 
Pytanie nr 1: 
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów SIWZ par.VII pkt 2 ppkt 4 - tj. warunek zdolności technicznej w celu 
zaakceptowania 2 robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub rozbudowie chodnika lub 
ścieżki rowerowej o wartości dla każdej z robót nie mniejszej niż 500 tyś brutto. Prośbę swą uzasadniamy tym, 
iż wykonanie ścieżki rowerowej jest co najmniej tak samo lub nawet bardziej wymagające technicznie jak 
budowa chodnika. Umożliwi to podejście do postępowania zainteresowanym oferentom.  
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów SWZ w zakresie zdolności technicznej. 
 
 
Zamawiający, działając zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, dokonuje zmiany zapisów Specyfikacji Warunków 
Zamówienia, w taki sposób, że: 
 
W Rozdziale VII. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu pkt 2 ppkt. 4, o treści:  
warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał 
i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie 
chodnika, o wartości dla każdej z robót nie mniejszej niż 500 tys. zł brutto. 
zastępuję się nowym o treści: 
warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał 
i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie 
chodnika lub ścieżki rowerowej, o wartości dla każdej z robót nie mniejszej niż 500 tys. zł brutto. 
 
 
  
               STAROSTA 
             - 
                                     Jacek Gross 
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