BZP.271.4.2019

Będzin, dnia 25.02.2019 r.
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 2
WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: Miasto Będzin
reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina
z siedzibą ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin
Dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w Będzinie”.
Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na podane poniżej
pytanie:
PYTANIE 2: W związku z ogłoszeniem przetargu pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w Będzinie”
(symbol BZP.271.4.2019) zwracam się z zapytaniem czy wg Państwa spełniamy warunki udziału
w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej wykazując się referencjami za poniższe prace:
1."Budowa targowiska w sołectwie Pilchowice" pn.: oświetleniu drogi dojazdowej i targowiska
w kwocie 92 250,00 zł w roku 2014,
2."Budowa oświetlenia boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 w Pyskowicach" w kwocie 43 670,95
zł w roku 2018,
3."Budowa oświetlenia boiska w Czekanowie" w kwocie 45 510,00 zł w roku 2018,
4."Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości
Ożarowice" pn.: wykonaniu instalacji elektrycznych i odgromowych oraz oświetlenia zewnętrznego
boiska w kwocie 189 055,55 zł w roku 2015.
ODPOWIEDŹ 2: Zamawiający informuje, iż zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia w części V ppkt. 1.1.1. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże
dwie roboty budowlane

o minimalnej wartości brutto 40 000,00 zł każda. Za roboty

budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia
uznaje się roboty w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu oświetlenia ulicznego.
Wymaga się, aby roboty budowlane wykonane były nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy

– w tym okresie oraz były należycie wykonane, w szczególności zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone.
Zamawiający warunki udziału w postępowaniu ocenia po złożeniu oferty przez Wykonawcę.
Mając na uwadze art. 23 ust. 5 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty
przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego
podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, warunek o którym wyżej mowa musi
zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego
ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak
możliwości tzw. sumowania doświadczenia.
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