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WYJAŚNIENIE
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa nadana zamówieniu: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1665K Skawa – Raba Wyżna w km
od 5+541,60 do km w 6+972,07,00 w miejscowości Spytkowice i Raba Wyżna, Powiat Nowotarski
Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz.1843) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1665K Skawa – Raba Wyżna w km od 5+541,60 do km w 6+972,07,00 w miejscowości Spytkowice i Raba Wyżna, Powiat
Nowotarski (zwanej dalej również „siwz”) w związku z wnioskiem, który wpłynął do Zamawiającego po terminie, o którym mowa w przywołanym na wstępie przepisie.
PYTANIE NR 42
„Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia jeżeli Wykonawca
przedstawi potwierdzenie należytego wykonania 1 zadania obejmującego budowę od podstaw
ścieżki rowerowej/trasy rowerowej, dwukierunkowej na dł. 1 km oraz wartości tego zadania
3 000 000,00zł?”.
Odpowiedź:
Zamawiający uzna budowę ścieżki rowerowej lub trasy rowerowej jako zadania spełniającego warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale IX ust.1 pkt 3 lit.a siwz, pod warunkiem, że w trakcie jej budowy wykonywano roboty analogiczne do robót wykonywanych podczas
budowy drogi.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
Działając na podstawie art.38 ust.2 Prawa zamówień publicznych niniejsze wyjaśnienia
przekazuje się Wykonawcom, którym przekazano specyfikację i wszystkim Wykonawcom, którzy
zwrócili się o wyjaśnienia treści specyfikacji oraz udostępnia się na stronie internetowej pod adresem: https://www.nowotarski.pl/bip/przetargi
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