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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego
Treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia
i informacja o zmianie treści specyfikacji warunków zamówienia
dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr ZDPII.271.2.2.2022 - „Przebudowa urządzeń
infrastruktury hydrotechnicznej zapewniającej swobodną migrację ryb i minogów na rzece Perznica”.
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie jako zamawiający, działając zgodnie z art. 284
ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.)
zwanej dalej „ustawą Pzp”, udostępnia treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji
warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, oraz działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść
SWZ:
Pytanie:
Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu jeśli Wykonawca w okresie ostatnich 10
lat wykonał 2 roboty budowlane polegające na regulacji rzek o wartości powyżej 100 tys. zł brutto każda a roboty
te stanowiły niezależne zadania realizowane w ramach różnych etapów większego zadania inwestycyjnego dla
którego podpisano jedną dużą umowę (3-letni kontrakt), przy czym każdy etap inwestycji dotyczył regulacji
innego odcinka rzeki?
Wyjaśnienia zamawiającego:
Zamawiający informuje, że w żadnym postanowieniu SWZ nie ograniczył zdolności technicznej lub zawodowej
do wykazania przez wykonawców, że wykonali co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie bystrzy
lub urządzeń do migracji ryb lub renaturyzacji lub regulacji rzek o wartości co najmniej 100 000,00zł brutto każda
w ramach odrębnych umów.
Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w przedmiotowym postępowaniu, jeśli ww. roboty budowlane
były wykonywane w ramach jednej umowy.
Zamawiający, działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treść SWZ:
1) treść rozdziału XI pkt 1 SWZ, który otrzymuje brzmienie:
„1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.02.2022r. do godziny 10:00.”;
2) treść rozdziału IX SWZ, który otrzymuje brzmienie:
„Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 29.03.2022r.”.
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