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Miedźno, dnia  13 stycznia 2023 r. 
Zamawiający: 
Zamawiający: 

GMINA MIEDŹNO  

ul. Ułańska 25, 

42-120 Miedźno           

       

                                                                                                     Adresat:                                                                                                                                                                                                               
                                                                                        Wszyscy nabywcy  Specyfikacji 
 
 
Nr sprawy RR.271.2.18.2022 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  
podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych, zwanej dalej ustawą (t.j. z Dz. U. z 2022 r. poz. 1710  ze zm.) o wartości zamówienia 
mniejszej niż progi unijne o  jakich stanowi art. 3 w/w ustawy, pod nazwą:  
 

„Rozbudowa dróg gminnych nr 656010 i 656014 wraz z łącznikiem etapy 3, 4, 5, 6” 
 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 
 W odpowiedzi na otrzymane w terminie określonym w art.  284 ust. 2 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), 
zwanej dalej ustawą, zapytanie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Zamawiający udziela 
następujących wyjaśnień treści Specyfikacji  Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ  : 
 

Zapytanie nr 1 

Zapytanie odnośnie przetargu pn.: Rozbudowa dróg gminnych nr 656010 i 656014 wraz 
z łącznikiem etapy 3, 4, 5, 6  

4) zdolności technicznej lub zawodowej 
Określenie warunków: 
4.1) wymagane jest posiadanie doświadczenia , tj. warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca 
wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane 
(zamówienia umowy) o łącznej wartości co najmniej 5 000 000,00 zł netto (bez VAT) polegające 
na budowie lub rozbudowie lub przebudowie dróg o nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) i 
nawierzchni z drobnowymiarowych elementów betonowych lub kamiennych w wraz z budową lub 
rozbudową lub przebudową infrastruktury towarzyszącej obejmującej co najmniej: kanalizację 
deszczową i/lub kanalizacje sanitarną i/lub sieć wodociągową, 

Czy Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jak wykaże dwie roboty budowlane 
polegające na budowaniu dróg o nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) i nawierzchni z 
drobnowymiarowych elementów betonowych lub kamiennych w wraz z budową lub rozbudową 
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lub przebudową infrastruktury towarzyszącej obejmującej co najmniej: kanalizację deszczową i/lub 
kanalizacje sanitarną i/lub sieć wodociągową o łącznej wartości 5 mln netto - czyli np. jedna 
robota za 2 500 000 mln netto i druga robota  za 2 500 000 mln netto.  

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zgodnie z pkt 5.2 ppkt 4.1) SWZ, Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeżeli 
Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej dwie roboty budowlane (zamówienia-umowy) o 
łącznej wartości co najmniej 5 mln zł netto polegające na budowie lub rozbudowie lub 
przebudowie dróg o nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) i nawierzchni z drobnowymiarowych 
elementów betonowych lub kamiennych wraz z budową lub rozbudową lub przebudową 
infrastruktury towarzyszącej obejmującej co najmniej: kanalizację deszczową i/lub kanalizacje 
sanitarną i/lub sieć wodociągową - czyli np. jedna robota (zamówienie- umowa) za 2 500 000 zł 
netto i druga robota (zamówienie- umowa)  za 2 500 000 zł netto każda polegająca na budowie lub 
rozbudowie lub przebudowie dróg o nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) i nawierzchni z 
drobnowymiarowych elementów betonowych lub kamiennych wraz z budową lub rozbudową lub 
przebudową infrastruktury towarzyszącej obejmującej co najmniej: kanalizację deszczową i/lub 
kanalizacje sanitarną i/lub sieć wodociągową. 

 

 

 

 

             
        W imieniu zamawiającego 

 

 

Anna Kuras 

Sekretarz Gminy Miedźno 
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