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Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:   ZGOK.JRP.P/5/12      

                                                     

Rzędów, 13.02.2012 r. 

 

 
                              UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

 
 

Dotyczy: Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) w ramach Projektu: 
.Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy" 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w odpowiedzi na pytania dotyczące 
ww. zamówienia, wyjaśniam: 

Pytanie 1. „Pytanie odnośnie zamówienia pt.: Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi (ZGOK) w ramach Projektu: „Kompleksowy system gospodarki odpadami 
komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy" KONTRAKT 03.  

Zgodnie z treścią Rozdziału 9, pkt. 1, ppkt. 2, a) SIWZ, Zamawiający sformułował warunek, 
zgodnie z którym w postępowaniu może wziąć udział  wyłącznie Wykonawca, który: "wykonał 
w okresie ostatnich pięciu lat przed  upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną z zakresu ochrony  
środowiska, której przedmiotem była budowa, rozbudowa lub przebudowa obiektu o wartości 
robót budowlanych nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN (bez  VAT).  

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy warunek ten będzie uznany za spełniony jeżeli 
Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwóch robót 
budowlanych związanych z gospodarką odpadami (budowa i rozbudowa Zakładów 
Zagospodarowania Odpadów), których łączna wartość wynosi ok. 13 800 000,00 mln zł netto. 
Jedna z powyższych robót ma. wartość ok. 11 450 000,00 zł brutto, zaś druga ok. 5 500 000,00 zł 
brutto”.  

Odpowiedź 
Na potwierdzenie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia (w przypadku wspólnego 
ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia spełnienie 
warunku posiadania wiedzy i doświadczenie oceniane będzie łącznie) a w szczególności: 
wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
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prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej z 
zakresu ochrony środowiska, której przedmiotem była budowa, rozbudowa lub przebudowa 
obiektu o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN (bez VAT), 
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie 
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 
wykonania, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej IDW oraz załączeniem 
dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone. 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się na etapie oceny ofert. Wobec 
czego niedopuszczalne jest w trybie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonywanie 
oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  

  
        ZATWIERDZAM: 

 

      PREZEZ ZARZĄDU  CZŁONEK ZARZĄDU 

      Robert Stachowicz  Paweł Łodej  
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