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Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dot.  zamówienia publicznego na:  Budowa parkingu na oś. Kościuszkowców w rejonie bloku nr 14 
w Swarzędzu.

Do siedziby zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie: 
Zwracamy się  z  prośbą o wyjaśnienie wymagania  stawianego oferentom, opisanego w pkt.  4  SIWZ, 
dotyczącego  wykonania  w  ciągu  ostatnich  5  lat  (...)  co  najmniej  3  robót  odpowiadających  swoim 
rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. budowa bądź remontu nawierzchni ulic* i/lub zatok parkingowych 
z kostki brukowej o pow. min. 1500 m² każda (...)  Następnie przytoczono definicję "ulicy" z encyklopedii 
PWN, z ustawy o drogach publicznych oraz z komentarza LEX.
Czy  zatem  jeżeli  przedłożymy  w  naszej  ofercie  referencje  potwierdzające  wykonanie  robót 
odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, o wymaganej powierzchni, lecz 
zlokalizowanych nie w pasie drogowym lecz np. na terenie zajezdni autobusowej czy na terenie dworca 
autobusowego, to czy Zamawiający uzna warunek za spełniony?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza referencje potwierdzające wykonanie robót w drogach niezaliczonych do żadnej 
kategorii dróg publicznych, tj. drogi i parkingi w osiedlach mieszkaniowych, drogi dojazdowe do gruntów 
rolnych i leśnych, place przed dworcami, pętle autobusowe. 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

Zamawiający  dokonuje  korekty  warunków udziału  w  postępowaniu  zawartych  w SIWZ.  Zamawiający 
nadaje  nowe  brzmienie  rozdziału  1,  pkt  4.1  b):  (…) wykonali  w ciągu  ostatnich  5  lat  przed  dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy  –  w  tym  okresie  co  najmniej  trzy  roboty,  odpowiadające  swoim  rodzajem  przedmiotowi 
zamówienia tj.   budowy bądź remontu nawierzchni ulic i / lub zatok parkingowych, dróg i parkingów w 
osiedlach mieszkaniowych, dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, placów przed dworcami, pętli 
autobusowych (roboty w drogach niezaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych) z kostki brukowej o 
pow. min. 1500m² każda, potwierdzone referencjami - dokumentami, że roboty te zostały wykonane 
należycie. Referencje muszą potwierdzać wymagany zakres prac, termin i miejsce realizacji.

Jednocześnie  Zamawiający  informuje,  że ulega  zmianie  termin  składania  ofert  przetargowych,  który 
nastąpi  w  dniu  25  marca  2009r,  do  godz.  10:00  (Biuro  Obsługi  Interesanta  -  Kancelaria  Urzędu). 
Otwarcie ofert będzie miało miejsce w dniu 25 marca 2009r., o godz. 10:30 w pokoju 410.


