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Poznań,14 stycznia 2022

l.dz. 00179/PIM/01/22/MK/2021-315
Wykonawcy w postępowaniu

Dotyczy: "Budowa przejazdu rowerowego przez ul. Hetmańską w Poznaniu -
skrzyżowanie ulic Jarochowskiego - Hetmańska"

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”),

Zamawiający informuje o pytaniu skierowanym do treści specyfikacji istotnych warunków

zamówienia (SWZ) w postępowaniu:

Pakiet nr 1 z 13.01.2022 r.

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do treści zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”) pkt. 20.1.3.1

dotyczących posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, prosimy o modyfikację treści

zapisów SWZ, poprzez umożliwienie Wykonawcy legitymowania się doświadczeniem

zdobytym przy wykonaniu jednej roboty drogowej, oraz nadania im następującego

brzmienia:

„Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli 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 związaną z

budową/przebudową/rozbudową lub remontem drogi w ramach której realizowana była

budowa, rozbudowa lub przebudowa sygnalizacji świetlnej o wartości min. 1 000 000,00 zł.

netto,”

Wskazujemy, że legitymowanie się przez Wykonawcę doświadczeniem zdobytym podczas

jednej realizacji o wysokim stopniu trudności i wartości znacznie przekraczającej minimalną

wartość wskazaną przez Zamawiającego nie umniejsza jego doświadczenia w realizacji

robót drogowych.

W opinii Wykonawcy złagodzenie powyższych wymagań znacznie zwiększy

konkurencyjność na przedmiotowym postępowaniu, ponieważ umożliwi wzięcie udziału

w postępowaniu firmom, które mają już doświadczenie w realizacji podobnego zadania,

bez uszczerbku dla jakości.
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Wyjaśnienia Zamawiającego                                                            

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę warunku. Jednocześnie wyjaśnia,

że w ramach prac wskazanych w pkt. 20.1.3.1 dotyczących posiadania zdolności

technicznej lub zawodowej wykonawca musi wykazać „2 roboty związane

z budową/przebudową/rozbudową lub remontem drogi w ramach której realizowana była

budowa, rozbudowa lub przebudowa sygnalizacji świetlnej o wartości min. 1 000 000,00 zł.

netto każda” tj. każda z robót musi obejmować swoim zakresem

budowę/przebudowę/rozbudowę lub remont drogi w ramach której realizowana była

budowa, rozbudowa lub przebudowa sygnalizacji świetlnej o łącznej wartości

min. 1 000 000,00 zł netto każda ze wskazanych robót.

Z poważaniem

Dyrektor ds. wsparcia inwestycji

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a
1.

Sprawę prowadzi: Marzena Kaczmarek, Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 954 882 , email:
marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl

Pismo sporządził/a: Marzena Kaczmarek, Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 954 882 , email:
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