
	

Suwałki, dn. 19.01.2023

Powiat Suwalski
Świerkowa 60
Suwałki 16-400

Nr dokumentu: K/0187/23

Sygnatura sprawy: PIR.272.1.2023

Dotyczy: Postępowania w sprawie zamówienia publicznego na Modernizacja
przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy
Wiżajny, Rutka Tartak, Raczki, Przerośl..

Odpowiedzi na pytania

Organizacja zamawiającego działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.),
zwanej dalej “ustawą Pzp”,  udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie 1:

Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca w celu spełnienia kryterium zdolności technicznej
i zawodowej powinien wykazać posiadanie doświadczenia wykonania zadania po jednym
na każdą część postępowania?

Odpowiedź:

PYTANIE:
Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca w celu spełnienia kryterium zdolności technicznej
i zawodowej powinien wykazać posiadanie doświadczenia wykonania zadania po jednym
na każdą część postępowania?
ODPOWIEDŹ:
Nie potwierdzamy.
Spełnienie kryterium zdolności technicznej opisanej w SWZ w Rozdziale VIII należy
rozumieć w taki sposób, że dla każdej z części zamówienia, wykonawca powinien



	
wykazać co najmniej 3 zrealizowane zadania, których wartość łączna będzie zgodna z
określonymi minimalnymi wartościami w SWZ.

• w przypadku ubiegania się o zamówienie na realizację Części nr 1 „Przebudowa
drogi powiatowej nr 1092B Filipów – Przerośl – granica województwa w km 9+730 –
10+835” wymagane jest wykazanie, że Wykonawca wykonał (zakończył) w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 3 zadania polegające na remoncie,
budowie, przebudowie, rozbudowie drogi (ulicy) publicznej (zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Transportu z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-
budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022., poz. 1518) o łącznej
wartości wykonanych robót netto nie mniejszej niż
2 000 000 zł

• w przypadku ubiegania się o zamówienie na realizację Części nr 2 „Przebudowa
drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny – Ejszeryszki – Rutka Tartak w km 1+376 – 5+170;
5+170 – 9+170” wymagane jest wykazanie, że Wykonawca wykonał (zakończył) w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 3 zadania polegające na remoncie,
budowie, przebudowie, rozbudowie drogi (ulicy) publicznej (zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Transportu z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-
budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022., poz. 1518) o łącznej
wartości wykonanych robót netto nie mniejszej niż
6 000 000 zł

• w przypadku ubiegania się o zamówienie na realizację Części nr 3 „Przebudowa
drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda – Kurianki w km 0+035 – 2+215” wymagane jest
wykazanie, że Wykonawca wykonał (zakończył) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, minimum 3 zadania polegające na remoncie, budowie, przebudowie, rozbudowie
drogi (ulicy) publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg
publicznych (Dz. U. z 2022., poz. 1518) o łącznej wartości wykonanych robót netto nie
mniejszej niż 2 300 000 zł.
Zgodnie z SWZ, w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia na więcej niż jedną
część, konieczne będzie wykazanie doświadczenia na wartość wyliczoną jako suma
minimalnych wymagań dla każdej części zamówienia z osobna, obliczona w oparciu o
podane powyżej wartości.
Przykład: Spełnienie warunku dla cz. 2 (6 000 000 zł) powoduje automatyczne spełnienie
warunku dla cz. 1 (2 000 000 zł) i cz. 3 (2 300 000 zł).

Załączniki:


		2023-01-19T09:39:23+0000




