
Zp.271.2.2019

Gmina Golina

ul. Nowa 1

62-590 Golina

NlP 665 273 35 71

Golina, 10.05.20'19 r.

Odpowiedzi

na zapytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Przebudowa drogi - Osied|e Starówka, ul. Staromiejska w Golinie

Działając na podstawie art.38 ust. 1 i2 ustawy zdnia29 stycznia 2OO4r. - Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z2Ql8r., poz. 1986 ze zm.), zamawiający pzekazuje treść

zapytań wraz z wyjaśn ien ia m i.

Pvtanie:

"Zapytanie do przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa drogi - Osiedle Starówka

ul. Staromiejska w Golinie nr. Zp.271.2.2019

zapis Sl|lVZ

5.1.1. posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

a) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, ktorzy nie wcześniej niż

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofeń, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krotszy - w tym okresie, wykonali należycie, co najmniej jedną robotę

budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie drogi w nawierzchni

asfaltowej o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto, która,została wykonana

w sposóó należyty, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona
t
łpytanie:
_J

czy Zamawiający dopuszcza wykonanie należycie w okresie ostatnich 5 lat co najmniej

jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej o waiości

brutto nie mniejszej niż 100 000,00 zł"

odpowiedź: §
ZamawiĄący, na podstawie ań. 38 ust, 4 ustawy z dnla 29 stycznia 2004 r, - Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z2018 r., poz. 1986 ze zm.), określanej dalej jako ustawa

Pzp, w powyższym zakresie zmienia treśó zapisów specyfikacji istotnych warunków

zamówienia (dalej: siwz), oraz treść ogłoszenia o zamówieniu Nr 541519-N-2O19 z dnia

2019-04-26.



Zp.271.2.2019

Zmieniona treść ppkt 5.5.1., lit a) siwz, z dniem 10.05.2019 r., posiada następujące

bzmienie:

5.1.1. posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

a) o udzielenie zamówienia mogą ubiegac się Wykonawcy, ktorzy nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofeń, a jezeli okres prowadzenia

działalnoŚci jest krotszy - w tym okresie, wykonali nalezycie, co najmniej jedną robotę

budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie drogi, ulicy lub placu

w nawierzchni z kostki brukowej owańości brutto nie mniejszej niż,100000,00 zł brutto,

która została wykonana w sposób należyty, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego

i prawidłowo ukończona.

Zamieszczo n o n a stron ie i nternetowej zamawiĄąceg o : młlw. g o l i n a. pl
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