Gmina Głubczyce
ul. Niepodległości 14
48-100 Głubczyce

Głubczyce, dnia 17.06.2020 r.

KI.ZP.271.6.2020

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie nr 548981-N-2020 z dnia 2020-06-09 r.
Nazwa zadania: Przebudowa drogi ulicy Powstańców w Głubczycach.
Działając na podst. art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi
na następujące pytania dotyczące SIWZ i dokonuje zmiany jej treści jak niżej:
Zapytanie z dnia 16.06.2020 r.
PYTANIE:

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu pn. „Przebudowa drogi ulicy Powstańców w
Głubczycach” zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ, punkt V. Warunki udziału w
postępowaniu:
„Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu
lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności
jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie roboty polegające na budowie lub przebudowie
konstrukcji drogi wraz z budową lub przebudową chodników z kostki brukowej oraz
elementów oraz elementów kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na łączną wartość
2 000 000,00 zł brutto.”
Czy zamawiający uzna warunek zdolności technicznej za spełniony, jeżeli wykonawca wykonał w ciągu
ostatnich pięciu lat dwie roboty o wartości 1 500 000,00 zł brutto KAŻDA, co daje łączną wartość
powyżej 2 000 000,00 zł brutto?
ODPOWIEDŹ:
Mając na uwadze zasadę przejrzystości postępowania, Zamawiający wyjaśnia:
Użyty w treści warunku udziału w postępowaniu zwrot „na łączną wartość 2 000 000,00 zł brutto”
oznacza minimalną granicę, jaką należy wykazać w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Wskazanie dwóch robót budowlanych wykonanych należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, każda o wartości 1 500 000,00 zł brutto - co daje
łączną wartość 3 000 000,00 zł brutto - spełnia zatem warunek ustalony przez Zamawiającego.
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