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Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie ptzetar ga nieo graniczonego na:

,rPeinienie o"droro inwestorski.go oud robotami zvriyzanymi z realwacj4 zadania

inwestycyjnego pn.: ,rBudowa drogi rowerowej wzdNut al. Jana Pawla II- etap II" na

odcinku od ronda ONZ do ul. Nowogrodzkiej"

Nr postgpowania ZDMN}I4.IDZP I 3 6 IPN I 3 | 120'

W zwi4zku z pytaniem otrzymanym od uczestnika postgpowania Miasto Stoleczne

Warszawa - Zarzyd Dr6g Miej skich odpowiada:

Pytanie 1:
lgodnie zpktT.2ROZDZIAL I Instrukcja dla Wykonawc6w przedmiotowego SIWZ -
o-uazietenie zam6wienia mog4 ubiegad sig wykonawcy, kt6rzy:

7.2. spelniajQ nastgpuj4ce warunki udzialu w postgpowaniu dotycz4ce:

7.2.2. zdolnoSci technicmej lub zawodowej , tj':
7.2.2.1. Wykonawca nie wczesniej niz w okresie ostatnich trzechlat - ptzed uptywem

terminu skladania ofert albo wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu, a jehelr

okres prowad zenia dziaNalnoSci byl kr6tszy, w tym okresie - wykonal (w przypadku uslug lub

dostaw okresowych lub ci4gtych r6wnie2 wykonuje) nastgpuj4ce zam6wienia-: 
-

pelnienie nadzoru inwestoiskiego nad robotami polegaj4cymi na budowie lub przebudowie

drogi, obejmuj4ce: drogq dla ro-wer6w lub drogq dla rower6w i pieszych lub pas dla ruchu

,.o*1i6*, nu ieirrri. -i*tu o liczbie mieszkani6w powyzej 100 000 i o wartoSci inwestycji

wigkszej niz 5 000 000 zl brutto w iloSci co najmniej 2'

W rwiqzku z povtyaszym nalefi odpowiednio przypomnied, iZ warunki udzia\u w

postgpowaniu winny 6Ve iat okreslone przezZanawiajqcego, by w spos6b zgodny z prawem

Lraz"zgodnie z wymogami przedmiotu zam6wienia, a takie zasadami sztuki i branZy w

obrocie:
nie ograniczad w spos6b nieuzasadniony konkurencji w postgpowantu zamowlenla

publicznego.
bbostrzenie wymogu do posiadania doSwiadczeniawyl4cznie w max. okresie ostatnich 3 lat

- wydaje sig niezgo dny z wymogami sztuki bran1y w obrocie oraz w 2aden spos6b

nieuzasadniony przedmiotem zam6wienia - ogranicza docelowo konkurencj 9'

Akty wykorru*ir" do Ustawy PZP dopuszczai4 wykazanie doSwiadczenia Wykonawcy z

ostatnich l0 lat (par.2 pkt 5 Rozporz4dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r' w

sprawie rodzaju dokument6w, jakich moae zqda6 zamawial4cy od wykonawcy w

postepowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz.U . poz. 1126 z2016r. zp62n.zm.)

ivfuje" na uwadze powyZsze, oraz zapl.s ww. Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26

lipca 2016r. * ,pru*i. rodzajudokumint6w, jakich mole Zqda1 zanawni1cy od wykonawcy

w postepowaniu o udzielenie zam6wienia:

,,5. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postqpowaniu o udzielenie

zam6wieniu publi"rtt.go zamawiajqcy mole dopuSci6, aby wykaz: 1) o kt6rym mowa w ust'



4 pkt l, dotyczyt rob6t budowalnych wykonanych w okresie dlulszym niZ 5 lat ptzed

,rp[y*.* terminu skladania ofert albo wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu;

2) o kt6rym mowa w ust. 4 pkt 2. dotyczyl dostaw lub ustug wykonanycl, u * przypadku

swiadczeri okresowych lub ciaglyctr - rownieZ wykonywanych, w okresie dluaszymniz3lata

przed uplywem terminu skiadania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w

@-SIwZInstrukcjadlaWykonawc6worazodpowiadaj4cychtemu
fragment6w ogloszenia itp. Dotycz4cych spelnienia warunku udzialu w postgp_:Y1l11]1]

raliesie zdolnoSci zawoiowej wykonawcy, tj. o dopuszczenie przez Zanawialqcego

v,rykazania sig wymaganym doSwiadczeniem w min. okresie ostatnich 5 lat przed uplywem

m

pktu7.2.2.1

7 .2.2.1. w' w okresie ostatnich pigciu lat .- ptzed. "4T*"i
terminu skladania ofert albo wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu, a jezeli

ok 6 pro* adzeniadzialalnoSci byt kr6tszy, w tym okresie - wykonal (w przypadku uslug lub

dostaw okresowych lub ci4glych r6wnieZ wykonuje) nastqpuj4ce zam6wienia: 
.

pelnienie nadzoru inwestoiskiego nad robotami lolegaj4cymi na budowie lub przebudowie

drogi, obejmuj4ce: drogg dla ro=wer6w lub dtogg dla rower6w i pieszych lub pas dla ruch9

rower6w, na terenie *i^tu o liczbie mieszkani6w powyZej 100 000 i o wartoSci inwestycji

wigkszej niz 5 000 000 zl brutto w iloSci co najmniej 2'

Reasum"uj4c, odpowiednio wnosimy o wprowadzenie koniecznej korekty i wlaSciw4

modyfikacj g przedmiotowego SIWZ.

Odpowiedf:
Zatnawiajqcy uprzejmie informuje, 2e warunek dotyczEcy doSwiadczenia Wykonawcy

pozostaje 
-bez-zmiarr.. 

Ksztaltujqc ww. warunek Zarnawiajqcy dzia\al w oparciu o

obowi4zuj4ce przepisy ustawy 
-Prawo 

zam6wieri publicznych oraz maj4c na uwadze

,up.*ni.nie poriudattia przez Wykonawc6w naleZytego doSwiadczenia w nadzorowaniu

,oi6t b1dowlanych. PowyZszy warunek czyni zado!;6 zasadzie nale$ei konkurencji w

postgpowaniu o zam6wienie publiczne.

WZ

terminu skladania ofert.
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