
SPRAWA nr 1: Wyja nienia i modyfikacje SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Przebudow  ulicy Ogrodowej w

owej”.

Firma  (potencjalny  oferent)  prosi  o  wyja nienie  warunku  jaki  Gmina  postawi a  przy

przetargu nieograniczonym na przebudow  ulicy Ogrodowej. Chodzi nam o zapis w SIWZ,

e trzeba si  wykaza  przynajmniej jednym zadaniem tzn. robotami drogowymi na kwot

o  warto ci  600.000,00  z  brutto  (oczywi cie  mówimy  o  wykonaniu  dróg  z  kostki

betonowej  polbruk,  a  nie  z  asfaltu).  Zaznaczam,  e  ca y  czas  jest  mowa  o  przetargu

nieograniczonym, do którego maj  prawo wszyscy zainteresowani wykonawcy zgodnie z

art. 39 Prawa Zamówie  Publicznych. Zgodnie z tym prawem w art. 29 jest zapisane, e

przedmiotu zamówienia nie mo na opisywa  w sposób, który móg by utrudnia  uczciw

konkurencj .  Wed ug  nas  ten  zapis  w  SIWZ  jest  w nie  przyk adem  nieuczciwej

konkurencji. W przypadku kiedy kryterium jest tylko i wy czni cena 100%, to

wystarczaj  weryfikacj  firm jest ju  wadium i dokumenty, które trzeba dostarczy  do

oferty.  Poza tym jak si  ma suma 600.000 z  brutto do robót,  które si  wykonywa o 4,

czy  5  lat  temu.  Przecie  ceny  by y  ca kiem  inne  i  obecnie  by yby  one  o  warto ci  du o

wi kszej. Mo emy zrozumie , e Gmina chce aby roboty wykonywa a firma sprawdzona i

z do wiadczeniem. Tylko czy ten zapis na pewno to gwarantuje?

ODPOWIED :

W odpowiedzi na pytanie z dnia 02.03.2009 r. dotycz ce wyja nienia zapisu SIWZ dzia

VIII pkt. 8 dotycz cego spe nienia warunków udzia u w post powaniu tj. wykazaniem si

w okresie ostatnich 5 lat wykonaniem robót budowlanych odpowiadaj cych

charakterystyk  robót  drogowych  jednego  zadania  o  warto ci  600.000  z  brutto  z

podatkiem VAT.

Zapis ten nie ma na celu jakiejkolwiek dyskryminacji i utrudniania uczciwej konkurencji,

ma  na  celu  dokonanie  wyboru  wykonawcy,  który  zapewni  w ciwe  i  terminowe

zrealizowanie  zadania  o  znacznej  warto ci,  do  którego  przewidywana  jest  dotacja  ze

rodków pozabud etowych Gminy. Warto  kosztorysowa (wg. Kosztorysu

inwestorskiego) zadania obj tego tym post powaniem znacznie przekracza kwot

wyznaczon  jako warunek dla spe nienia udzia u w tym post powaniu przetargowym.

Dla spe nienia warunku udzia u w post powaniu b  zaliczone wszelkie roboty

budowlane o charakterze robót drogowych nie tylko z materia u typu kostki betonowej,

ale równie  drogi, place, parkingi betonowe, asfaltowe wykonane samodzielnie przez

oferenta lub w konsorcjum firm udokumentowane formaln  umow  wykonawcz .


