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Dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Wymiana systemu odbojowego 

na nabrzeżu postojowym BON Szczecin” znak: PO-II.260.13.20. 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(dalej jako „SIWZ”) 

 

W dniu 5 czerwca 2020 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz na podstawie rozdziału IX ust. 1 SIWZ, 

Zamawiający - Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie  udziela niniejszym następującej  

odpowiedzi: 

Pytanie nr 1: 

Dot. Rozdziału V SIWZ, ust. 3 pkt. 3) lit a) warunki udziału w postepowaniu – zdolność 

techniczna: czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu, jeżeli 

Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 

wykonał co najmniej dwie roboty hydrotechniczne polegające na wykonaniu budowy 

nabrzeży w tym montażu systemów odbojowych, (w tym jedna robota o wartości nie 

mniejszej niż 200.000 zł, a druga robota o wartości nie mniejszej niż 50.000 zł) i przedstawi 

dokumenty potwierdzające, iż roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i ukończone w terminie. Należy podkreślić, iż pojęcie budowy jest dużo 

bardziej złożonym procesem niż sam remont nabrzeża, który należy do zadań prostszych, 

mniej skomplikowanych niż budowa. 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że  

W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy  - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty hydrotechniczne polegające 

na wykonaniu remontu, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy oraz przebudowy nabrzeży 

w tym montażu systemów odbojowych, w tym jedna robota nie mniej niż 200.000,00 zł 

a druga robota o wartości nie mniej niż 50.000,00 zł i przedstawi dokumenty potwierdzające, 

że roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ukończone 

w terminie. 

 
     Zatwierdził 

  Wojciech Zdanowicz 
Dyrektor 

        Urzędu Morskiego w Szczecinie 
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1 nie powoduje zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu. 


