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Dotyczy: Oczyszczenie pasów drogowych na terenie miasta Gliwice w 2021r.

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w związku ze złożonym
zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu
Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 1:
W związku z modyfikacją treści SIWZ z dn. 13.01.2021r. do przetargu pn.
Oczyszczanie pasów drogowych na terenie miasta Gliwice w 2021r. zwracam się
z zapytaniem dotyczącym interpretacji warunków udziału w postępowaniu
w zakresie referencji na zadanie 1-5. Proszę o jednoznaczne określenie czy
jedna referencja ma obejmować okres min. 12 miesięcy nieprzerwanego
oczyszczania jezdni (również w okresie zimowym) na powierzchni 500 000m2?
Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku jeśli oferent połączy 2 referencje (z
dwóch umów) i łącznie będzie na nich powierzchnia min. 500 000m2 i łączny
okres oczyszczania jezdni będzie wynosił 12 miesięcy?
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje zapis SIWZ (ust. 8 pkt. 3 )w następujący sposób:
Dla zadania nr 1 do 5:
Wykonawca musi wykazać, że w przeciągu ostatnich trzech lat a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie realizował lub realizuje
usługę oczyszczania dróg o powierzchni min. 500 000 m2 dla każdego zadania
w zakresie od 1-5.
UWAGA! W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie
wymogi dotyczące poszczególnych zadań są sumowane, np;
- składając ofertę na Zadanie 1 i 2 Wykonawca powinien wykazać zrealizowanie 1
usługi na min. 1 000 000 m2 lub 2 usług po min. 500 000 m2.
W zakresie zadania nr 1- 5 Wykonawcy lub podmioty występujące wspólnie mogą
składać oferty na wybrane przez siebie maksymalnie 2 zadania. Oferta złożona
na więcej niż 2 zadania w zakresie zadań nr 1-5 zostanie przez zamawiającego
odrzucona.
Dla zadania nr 6:
Wykonawca musi wykazać, że w przeciągu ostatnich trzech ostatnich lat a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie realizował lub realizuje
usługi polegające na oczyszczaniu chodników o powierzchni min. 500 000 m2.

Wszystkie odpowiedzi na pytania należy uznać jako integralną część SIWZ wraz
z ewentualnymi jej zmianami, które mogły wprowadzić udzielone odpowiedzi.
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