Toruń, dnia 25.04.2019 r.

DZP-271.36.2019
WSZYSCY WYKONAWCY
UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,
Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
( t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) – dalej ustawa Pzp lub Pzp, uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego
wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – dalej SIWZ lub Specyfikacja, w
postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Pzp na:
Remont ul. Żółkiewskiego w Toruniu
Treść wspomnianych próśb jest następująca:
1) Niniejszym zwracamy się o udzielenie wyjaśnień odnośnie SIWZ pkt. 5.1.2 ppkt. 5.1.2.1 dotyczącej
realizacji wskazanego powyżej zadania inwestycyjnego:
Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie dot. warunków udziału w postępowaniu, pkt. 5.1.2
zdolności technicznej lub zawodowej – zakresie : :budowy, przebudowy lub remontu drogi co najmniej
kategorii K”?
Stanowisko Zamawiającego w powyższych kwestiach jest następujące:
Ad. 1) Zgodnie z pkt. 5.1.2.1. swiz Wykonawca musi udowodnić, iż wykonał (zrealizował i zakończył) nie wcześniej
niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zadania o wartości nie mniejszej niż
3.000.000,00 zł. brutto (każde), dot. budowy, przebudowy lub remontu drogi co najmniej kategorii K.- droga krajowa
Uwaga:
przez wykonanie ( zrealizowanie i zakończenie) należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do
podpisania protokołu końcowego odbioru robót;
b) przez jedno zadanie należy rozumieć robotę budowlaną (wykonanie albo zaprojektowanie
i wykonanie) zrealizowaną w oparciu o jedną umowę cywilnoprawną;
c) wartości podane w walutach innych niż PLN należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP
z na dzień podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Wykonawca zobowiązany jest podać
w wykazie kurs przeliczeniowy.
a)

1

Niniejsze odpowiedzi na zapytania nie stanowią zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w świetle art.12a ustawy
Pzp oraz zmiany treści Specyfikacji w rozumieniu art.38 ust. 4a ustawy Pzp.
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