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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kompostowni
płytowej” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego
w Biuletynie Zamówień Publicznych – nr ogłoszenia 314175 - 2016 z dnia
27.09.2016 r.

W ww. postępowaniu Wykonawca zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wyjaśnienia treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający – Związek Komunalny Gmin „Czyste
Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164
ze zm.) udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie :
Zgodnie z pkt. 10.1.3. SIWZ zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności technicznej
lub zawodowej, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykaże wykonanie co
najmniej jednego zamówienia polegającego na wykonaniu placu o nawierzchni bitumicznej,
o powierzchni co najmniej 4 000 m², obwiedzionego krawężnikiem o długości co najmniej 300 m,
o wartości co najmniej 800 000,00 zł brutto, które zostało wykonane w sposób należyty
oraz
Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego: Kierownika budowy posiadającego
uprawnienia do nadzorowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej
drogowej bez ograniczeń oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym jako Kierownik
budowy przy realizacji co najmniej jednego zadania polegającego na wykonaniu placu o nawierzchni
bitumicznej, o powierzchni co najmniej 4 000 m², obwiedzionego krawężnikiem o długości co
najmniej 300 m, o wartości co najmniej 800 000,00 zł brutto, które zostało wykonane w sposób
należyty.
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający złagodzi warunki udziału w postępowaniu i uzna
za spełnienie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, Wykonawca wykaże wykonanie trzech zamówień polegających na wykonaniu
nawierzchni bitumicznych, o powierzchni co najmniej 2 000 m² każde, które zostały wykonane
w sposób należyty.
oraz
Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego: Kierownika budowy posiadającego
uprawnienia do nadzorowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej

drogowej bez ograniczeń oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym jako Kierownik
budowy przy realizacji co najmniej jednego zadania polegającego na wykonaniu nawierzchni
bitumicznej, o powierzchni co najmniej 2 000 m², które zostało wykonane w sposób należyty.

Odpowiedź :
Zamawiający nie zmienia warunku określonego w brzmieniu pkt. 10.1.3. IDW – części SIWZ.
Zamawiający wyjaśnia, iż uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej za
spełniony zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 10.1.3. IDW – I części SIWZ.
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