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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Odbudowa drogi gminnej 

w Łomnicy (dz. nr 22 dr. obręb 0004 Łomnica) wraz z odwodnieniem liniowym 

zamkniętym na długości 200 mb (od 0+000 do 0+200) [powódź, intensywne opady 

deszczu i gradu czerwiec 2013 r.]  

 

Na podstawie art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający udziela 

wyjaśnień na złożone zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):  

 

Pytanie: 

W celu spełnienia warunku udziału w w/w postępowaniu posiadania wiedzy i doświadczenia 

do wykonania zamówienia zwracamy się z zapytaniem czy warunek będzie spełniony jeśli 

Wykonawca wykaże się wykonaniem 2 robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed 

terminem składania ofert (spełniających wymogi co do wartości) o poniższym zakresie: 

1. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w miejscowości Srebrna Góra”, zakres 

obejmował roboty drogowe: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie podbudów, 

ustawienie krawężników i obrzeży kamiennych, wykonanie nawierzchni ulic, chodników 

i ścieków z kostki kamiennej 

2. „Budowa Zakładu Uzdatniania Wody o wydajności 1000m3/dobę zlokalizowanego przy 

ulicy Bokserskiej w Świdnicy – działka 18/4 obręb 0004 Śródmieście AM 16” zakres 

obejmował: wykonanie dróg i placów z kostki betonowej na podbudowie tłuczniowej 

w ilości 2000m2 oraz obwodzie 585m 

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na pytanie dotyczące wymaganego w niniejszym postępowaniu zakresu 

posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia uprzejmie informuję, że 

Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykonał należycie w ciągu ostatnich pięciu lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym 

okresie – co najmniej dwie roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł 

w zakresie odbudowy/budowy/przebudowy dróg oraz przedstawił dokument 

potwierdzający, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 

i prawidłowo ukończone.  

Jeżeli wykonane zadania miały wartość nie mniejszą niż 300 000,00 zł oraz ich 

prawidłowe wykonanie zostało potwierdzone stosownym dokumentem – to Zamawiający 

uzna je jako spełniające warunek udziału w postępowaniu. 

 

 

 
.................................................... 

(podpis Zamawiającego) 

Otrzymują: 

1. Wykonawca 

2. www.bip.gluszyca.pl 

3. a/a 

 


