
 

 

 

 

 

Kąty Wrocławskie, dnia 2013-05-29 

ZP.271.24.2013 

         

 

Wszyscy Wykonawcy 

  

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: „Koszenie poboczy, rowów i przeciwskarp dróg 
gminnych i powiatowych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie przy użyciu sprzętu 
mechanicznego” „Koszenie poboczy, rowów i przeciwskarp dróg gminnych i powiatowych na 
terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie przy użyciu sprzętu mechanicznego” 
 
 

W związku z zapytaniami dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie  
z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – w imieniu 
Zamawiającego przesyłam odpowiedź na złożone pytanie. 
 
 

Pytanie 1 Działając w imieniu Wykonawcy, w oparciu o art. 38 ust. 1 i 4 PZP, zwracamy się  
o wprowadzenie zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w następujący sposób: 

Zmianę w rozdziale VII SIWZ pkt 2, str. 4, w zakresie stawianych Wykonawcy warunków dotyczących 
wiedzy i doświadczenia, poprzez wykreślenie ze zdania „Usługi koszenia poboczy, rowów  
i przeciwskarp przy drogach publicznych w rozmiarze minimum 4 min m

2
 łącznie", zwrotu: „przy 

drogach publicznych". 

 
 
Odpowiedź 1  Zamawiający działając stosownie do art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych 
informuje, że dokonuje następującej zmiany w SIWZ w zakresie Rozdział VII: 

- pkt 2), gdzie dotychczasowy zapis:  
„posiadania wiedzy i doświadczenia. 
Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy  - w tym okresie: 
Usługi koszenia poboczy, rowów i przeciwskarp przy drogach publicznych  w rozmiarze minimum 4 
mln m

2 
łącznie. 

i przedstawi dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie;  
Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na 
podstawie przedłożonego oświadczenia oraz dokumentów tj.  

 wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub 
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie 

według formuły spełnia  - nie spełnia.” 
Otrzymuje brzmienie:   
„posiadania wiedzy i doświadczenia. 
Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy  - w tym okresie: 
Usługi koszenia poboczy, rowów i przeciwskarp przy drogach w rozmiarze minimum 4 mln m

2 

łącznie. 
i przedstawi dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie;  
Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na 
podstawie przedłożonego oświadczenia oraz dokumentów tj.  



 

 

 wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub 
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie 

według formuły spełnia  - nie spełnia.” 
 
Inne zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 

 
 


