BKM-I.271.2.2019

Białystok, 09 stycznia 2020 r.
Biuletyn Informacji Publicznej

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, pn.:
„Dostawa i montaż 80 sztuk wiat przystankowych na terenie miasta Białegostoku”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), w odpowiedzi na złożone zapytanie Wykonawcy,
Zamawiający udziela odpowiedzi:
Pytanie 1:
Zwracamy się do Państwa z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ rozdział V, p 1, pp 3.
Prosimy o informację czy wykonane przez nas prace, polegające na wykonaniu i montażu:
- konstrukcji metalowych na dachach budynków / wieżowców zgodnie z dokumentacja projektową
oraz pozwoleniem na budowę,
- pylonów informacyjnych oraz reklamowych zgodnie z dokumentacją projektową
zostanie uznane za spełnienie postawionego w ogłoszeniu przetargowym warunku.
Naszym zdaniem wykonywane przez nas zadania są zgodne z pojęciem "obiektu budowlanego o
konstrukcji metalowej". Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 1994 Nr
89 poz. 414, pod definicją obiektu budowlanego należy rozumieć "budynek, budowlę bądź obiekt
małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych". Definicja nie określa czy
montaż obiektu ma odbywać się na gruncie czy na dachu.
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o potwierdzenie czy będą Państwo traktowali jako
spełniony warunek udziału w postępowaniu w przypadku wykazania iż, w okresie ostatnich 3 lat
Wykonawca zrealizował tego typu zlecenia.
Każda z realizacji przekroczyła wartość zamówienia 50 000 PLN brutto.
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Dodatkowo pragniemy zaznaczyć, że konstrukcje metalowe montowane na dachach budynków
poprzez swoją specyfikę, wymagają dużego doświadczenia i precyzji zarówno w produkcji jak i
montażu. Prosimy o potwierdzenie, czy tego typu realizacje będą traktowane jako spełnienie
warunków udziału w postępowaniu.
Odpowiedź:
Zamawiający doprecyzowuje warunek udziału w postępowaniu określony w rozdz. V pkt 1 ppkt 3
SIWZ i nadaje mu poniższe brzmienie:
„3) zdolności technicznej lub zawodowej:
W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien wykazać iż, w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej 1 (jedno) zamówienie, o wartości
min. 50 000 PLN brutto, obejmujące swoim zakresem dostawę wraz z montażem obiektu
budowlanego o konstrukcji metalowej trwale związanego z gruntem (typu: wiata
przystankowa, wiata rowerowa, budynek magazynowy, garaż itp.)”
W związku ze zmianą SIWZ Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert z dnia
03. 02.2020 r. na dzień 05.02.2020 r. Godziny pozostają bez zmian.
Jednocześnie, działając na podstawie art. 38 ust. 4a) pkt 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w opisanym wyżej
zakresie.

Podpis:
Zastępca Prezydenta Miasta
Zbigniew Nikitorowicz

2

