KIWK/ZP/MK/1421/03/2021

Katowice, 18.03.2021 r.

DO
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych w rejonie ul. Drozdów i Kościuszki w Katowicach” nr sprawy:
KIWK/PN/01/I/2021/POIŚ/WNIOSEK_V/ZAD.3_ZGRZEBNIOKA DROZDÓW

W odpowiedzi na wniosek Wykonawcy o dopuszczenie w celu wykazania spełniania warunku udziału
w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej roboty budowlanej nadal
wykonywanej, a odebranej protokołem odbioru częściowego, Zamawiający, w związku z art. 137 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z późn. zm. Dz.U. z 2019, poz. 2019), informuje,
iż warunek udziału w postępowaniu zawarty w pkt. IX.1.2)a) SWZ pozostaje wiążący.
Warunek udziału w postępowaniu dotyczy wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym
okresie.
Nadmienia się, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający może, w
odniesieniu do robót budowlanych, żądać podmiotowego środku dowodowego w formie wykazu robót
budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania
oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.
Treść wniosku Wykonawcy znajduje się w załączeniu.
Z poważaniem
Członek Zarządu
Andrzej Cebula

Prezes Zarządu
Władysław Spyrka
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Treść wniosku:
zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wykazania się w ramach spełnienia warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej:
co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie kanalizacji lub zbiornika z
rur o średnicy co najmniej Ø1500 mm nadal wykonywaną, a odebraną protokołem odbioru częściowego.
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