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Dotyczy:

Wszyscy Wykonawcy
Wyi aS nienia tre6 ci Spe cyfi kac ji I s totnych Watunk6w Z atn6wienia

postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w plz,etargn rieograniczonym
na zadarie pn.: ,rBudowa ci4gu pieszego wzdhuit rzeki Nil, przebudowa ulicy
Parkowei, rozbudowa parkingu wtaz z niezbqdnQ infrastruktur4
tealizowanych w ramach zadania pn. zagospodarowania teren6w wzdtuL,
rzeki Nil w ramach rcuritalizacli Miasta Kolbuszowa',

Ogtroszenie w BiuletynieZam6wiui Publicznych m 519974-N-2020 z drua2020-03-13 r.
ogtroszenie o zmianre ogloszenia nr 540051848-N-2020 z dnia 23-03-2020 t.
Ogloszenie o zam6wieniu - Roboty budowlane

W zwi4zku z otazymanymi pytaniami dziaLal+c zgodnie z att. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznta
2004 r - Ptawo z.ttt'r6wtel, publicznych (t.j. Dz. tJ. z 201,9 t. poz. 1843), Zatlawralqcy tj. Grnina
I(olbuszowa, ul. Oborfc6w Pokoju 21, 36-100 I(olbuszowa, przekazuje tre66 zapytai wnz
z wyja(nieniami:

Pytanie nr 1:

W zwiqzku prorvadzonymprzez Padstwa postgpowaruem o udzielenie zam6wienia publicznego pn.:
,,Bndowa ciryt pieqego w$lai rye ki Ni/, prqebadotua uliqt Parkowel, roTbudowa parkinga wra< < nieqbgdn7
infrastruklwq realiqowarytch w raruach Tadania pn. Tagospodarowania terentiw wqdlui rTeki Nil w ramach
rewitaliaTaq'i Miasta Kolbwsqowa" prosimy o informacj€ czy jako potwierdzenie posiadania
dodwiadczeria przez potencjalnego \Wykonawc€ ww. zadaria w zaklesie wykonania wykonanych w
ci4gu 5 ostatnich latach zadaria polegaj4cego na wykonaniu remontu obiektu mostowego lub kladki
dla pieszych \Wykonawca ntoze wykaza(. i2 wykonatra pzebudowg modtu sklzynkowego -
ptzepustu?
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Projektpn.''ograrriczerrie1;roblemorv'spoleczrr1'.hig"'podai
funkcji zdegradowanym terenom i obiektom wr z z funkcjonalnyrn zagospodarowaniem ich otoczenia" iest realizo*ury * ramach
dzialania 6'3 Rewitalizacia przestrzeri regronalnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 na podstawie Umou1, nrimer RPPI(.06.03.00-18-0031/18-00 z dria 1.7 .06.2019 r.
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Projektpn',,PoprawajakoSci5rodowiskapoptzezrozwojteren5wzie1eninaollszatzemiastaI(olbu',o*ry
dzia\aria 2.5 Poprawa jakoSci Srodowiska Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 - 2020 ra podstawie Umou1,
nunrer POIS.02.05.00-00-0020/18-00 z drua 08.07.2019 r.
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OdpowiedZ:
Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 ma)a 2000 r.
w sprawie warunk6w technicznych, jakirn powinny odpowiada6 drogowe obiekty in2ynierskie
i ich usytuowanie (Dr. U. Nr 63, poz.735 z p62n. zm.) przez:

obiekt mostowy rozumie sig budowlE ptzeznaczonq do przeprowadzenia drogi,
sarnodzielnego ciagu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wedr6weh zwierzqt dztl<o

?yjqcych lub innego rodzaju komunikacji gospodarczej nad przeszkod4 terenow4,
aw szczeg6lnodci: most, wiadukt, estakadg, ktradkg,

przepust rozumie sig budowlg o przekloju poprzecztym zamknigtym, ptzezttaczotq
do przeprowadzenta ciek6w, szlak6w wgdr6weh zwterz4t dzlko 2yjqcych lub uzqdzen
technicznych przez korpus drogi.

Wobec powy2szego wykonawca spelni warunek udzialu w postQpowaniu, jeLe[ wykaze,2e: wykonal
w ci4gu ostatnich 5 lat pued uptry.wem terminu skladania ofert (a jezeli okres prowadzenia
dzialano6ci jest kr6tszych - w tym okresie): co najmniej jedna robotg polegaj+c+ na wykonaniu
remontu obiektu mostowego lub kladki dla pieszych.
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