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Gniewkowo, 16.11.2021

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego „Przebudowa nawierzchni
projektowanego dojazdu pożarowego nr 47 na terenie l-ctwa Dąbki II ETAP”

W związku z poniższym pytaniem otrzymanym w dniu 08.11.2021r., dotyczącym treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11
września 2019r. – Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z póź. Zm.)
Nadleśnictwo Gniewkowo udziela poniższych wyjaśnień:
Pytanie nr 1
W związku z zainteresowaniem przedmiotowym postępowaniem zwracam się z uprzejmą prośbą o
zmianę warunków udziału w postępowaniu ograniczających dostęp do wskazanego postępowania
wielu podmiotom funkcjonującym na rynku poprzez znaczne zawężenie kryterium w zakresie zdolności
technicznej i zawodowej. Zamawiający w pk-cie 7.1.2. określił wymagania stawiane wykonawcom
polegające na wykonaniu 1 roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie
dróg gruntowych o wartości 500 tyś złotych. Stworzenie takiego zapisu ogranicza konkurencje, oraz
możliwość składania ofert podmiotom, które takie roboty wykonywały jednakże w szerszym zakresie.
Wnioskuje zatem o zmianę zapisów na "wykonanie 1 roboty budowlanej polegającej na budowie,
przebudowie, rozbudowie lub remoncie „dróg o kategorii co najmniej ….” lub „robót drogowych o
wartości
nie
mniejszej
niż
500
tyś
zł.”
Umożliwi to dostęp do postępowania szerszej liczbie oferentów a co za tym idzie pozwoli uniknąć
sytuacji, kiedy to Zamawiający będzie musiał ogłaszać przetarg ponownie z powodu braku ofert co
miało miejsce w przetargu dotyczącym etapu I.
Odpowiedź Nadleśnictwa Gniewkowo:
Zamawiający nie dokonuje zmiany treści warunków udziału w postępowaniu.
Zgodnie z pkt 7.1.2 SWZ
a)

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie co
najmniej 1 robotę budowlaną (przez jedną robotę budowlaną
rozumie się wykonywanie robót budowlanych na podstawie 1 umowy)
polegającą na budowie, przebudowie rozbudowie lub remoncie dróg
gruntowanych, o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł
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