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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I 
 
 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
bez negocjacji na „Budowę drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną  
w m. Krzewie, gm. Krośniewice”. Numer postępowania: IŚZ.271.1.2022 

 
 

 
 

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z póżn.zm.) Zamawiający – Gmina Krośniewice wyjaśnia treść 
Specyfikacji Warunków Zmówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na Budowę drogi gminnej wraz z infrastrukturą 
techniczną w m. Krzewie, gm. Krośniewice, w związku z zapytaniem Wykonawcy: 
 
 
PYTANIE 1: 
Działając na podstawie art. 135 w zw. z art. 266 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021 poz.1129 
ze zm.) zwracam się z prośbą o rozważenie zmiany warunku w zakresie zdolności technicznych, 
określonego w rozdziale VII ust. 2 pkt 4 lit. a i b specyfikacji warunków zamówienia na następujące: 
 
lit. a 
„Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 
dwie roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/remoncie/modernizacji drogi lub ulicy  
o nawierzchni bitumicznej, kategorii ruchu KR1-2, o długości min. 0,5 km i wartości robót nie mniejszej niż  
1 000 000,00 PLN brutto każda”. 
 
lit. b 
„Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia osobę, 
która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności drogowej, bez ograniczeń, lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku 
kierownika robót/budowy (w tym co najmniej na jednej budowie/przebudowie/remoncie/ modernizacji drogi 
lub ulicy o nawierzchni bitumicznej i kategorii ruchu KR1-2).” 
 
Wskazujemy, iż dysponujemy adekwatnym doświadczeniem, które z pewnością pozwoli nam na realizację 
przedmiotowego zamówienia. W realizacji powyższego zamówienia korzystać będziemy z doświadczenia, 
które nabyliśmy w wykonywaniu dróg publicznych o nawierzchni bitumicznej, w tym w szczególności  
w trakcie realizacji poniższych zamówień: 
[1] Budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku 
[2] Przebudowa ulicy Al. 1000-lecia w m. Kłodawa 
[3] Przebudowa ulicy Bohaterów Września 1939 r. i 3 Maja w m. Kłodawa 
 
W naszej ocenie, wykonywanie przez nas zamówienia na drogi/ulice o niższej kategorii ruchu nie będzie 
miało negatywnego wpływu na zrealizowanie Państwa zamówienia, a korzyścią wynikającą z postulowanej 
zmiany będzie zwiększenie konkurencyjności w prowadzonym przez Państwa postępowaniu. 
 
Mając na uwadze powyższe, uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie niniejszego wniosku. 

http://www.krosniewice.pl/
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Odpowiedź: 
Zamawiający – Gmina Krośniewice nie wyraża zgody na zmianę ww. warunków udziału w postępowaniu. 
Warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu zostały określone adekwatnie i proporcjonalnie  
do przedmiotu zamówienia. 
 
 

 
Ww. wyjaśnienia stanowią integralną treść SWZ. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe 

wyjaśnienia podczas sporządzania ofert. Mając na uwadze treść wyjaśnień do SWZ, Zamawiający  
nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.  
 
 
 

 
Z poważaniem 
 
 
Z up. Burmistrza 

 
           Krzysztof Urbański 

 Z-ca Burmistrza 
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