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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE WYKONAWCY 

NUMER 2 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie p.n.: „Budowa kwatery A składowiska odpadów innych 

niż niebezpieczne i obojętne w Giedlarowej wraz z zagospodarowaniem terenu 

w ramach rozbudowy instalacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne 

i obojętne w miejscowości Giedlarowa” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 

pod numerem 592762-N-2019 w dniu 03.09.2019 r. 

 

W związku z zapytaniami dotyczącymi treści siwz, złożonymi przez Wykonawcę na podstawie 

art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający Stare Miasto-Park Sp. z o.o. reprezentowana 

przez Zarząd Spółki wyjaśnia, co następuje:  

 

 

Pytanie nr 1. 

Czy mając na względzie zapewnienie odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dodatkowo dopuści możliwość 

wynikającą z §2 pkt. 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 

i uzna za spełniony warunek zdolności technicznej , jeżeli Wykonawca wykaże się 

wymaganym doświadczeniem na roboty zrealizowane w okresie 10 lat przed upływem 

terminu składania ofert. 

Odpowiedź nr 1. 

Zamawiający nie przychyla się do wniosku dotyczącego wydłużenia do 10 lat okresu, 

w którym Wykonawca winien wykazać się doświadczeniem przed upływem terminu 

składania ofert określonym w SIWZ. W związku z powyższym w pkt 6.2.3 SIWZ ppkt a) 

postanawia się pozostawić bez zmian. 

 

 

 

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią SIWZ 

i będą wiążące przy składaniu i ocenie ofert. 

 

Wykonawcy winni zapoznać się z SIWZ wraz z załączonymi zmianami. 

 

 

 


