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I(olbuszowa, dria 1 kwietnia 2020 t

Wszyscy Wykonawcy
Wyia6nienia i Modyfikacia tte6ci Specyfikacii Istotnych $7atunk6w Zam6wienia

Dotyczy: PostgPowania o udzielenie zam6wienia publicznego w przetargo rueograntczonym
na zadarie pn.: ,,Budowa ciagu pieszego wzdlui rzeki Nil, pzebudowa ulicy
Patkowei, rozbudowa patkingu wraz z niezbgdnq infrastuktut4
tealizowanych w tamach zadania pn. zagospodarowania teren6w wzdhtL,
zeki Nil w tamach rcwitalizacii Miasta Kolbuszowa',

Ogloszenie w BiuletynieZam6wieri Publicznychm 51,9974-N-2020 z dnta2020-03-13 r.
ogloszenie o zmiatie ogloszenia nr 540051848-N-2020 z dnta23-03-2020 t.
Ogloszenie o zam6wieniu - Roboty budowlane

W _zwt&ku z otrzymlnlrmi pytaniami dzialaj+c zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy z dnta 29 stycznra
2004 r - Prawo zm6wief, publicznych (t.j. Dz. rJ. z 2019 r. poz. 1,843), Zam*wialqcy tj. Gmina
I(olbuszowa, irl. Obor6c6w Pokoju 27, 36-700 I{olbuszowa, ptzekazwje ae56 

'zapyta6, 
wraz

z wyjaSnieniami:

\tanie nr L:

w zwiqzktt nieprzeprowadzonym przez Paristwa postgpowaniem o udzielenie zam6wienia
publicznego pn.:
"Budowa ci4gu pieszego wzdluZ rzeki Nil, przebudowa ulicy Parkowej, rozbudowa parkingu
wraz z niezbgdn4 infrastrukturq realizowanych w ramach zadania pn. zagospodarowania
teren6w wzdlu? rzeki Nil w ramach rewitalizacji Miasta Kolbuszowa" prosimy o informacjg w
jakim celuZamawiajqcy ogranicza moZliwo6i przystqpienia do przetargu wymagaj4c w jednej
referencji doSwiadczenie dotyczqcego zagospodarowania terenu w zakresie budowy ci4g6w
komunikacyjnych chodnik6w, sceny plenerowej, infrastruktury (np. przylqczy
wodoci4gowych, kanalizacji deszczowej, oSwietlenia, monitoringu), budowg stref
rekreacyjnych (obiekty malej architektury)? DoSwiadczenie w zakresie budowy sceny
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Projektprr.''Ogratriczenieproblem5wspoleczrry.higo'p"da
funkcji zdegradowanym terenom i obiektom wr z z funkcjonalnym zagospodarowaniem iih oto czeria" jest realizow,any w ramach
dzta\ania 6.3 Rewitalizaci^ Przesttzeii regionalnei, Regionalnego Programu Operacl,jnego Wojew6dztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 na podstawie Umowy numer RPPI(.06.03.00-18-0031 /18-oo z dila 1,1 .06.2019 r.
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Proiektprr.,,Poprawajako6ci5rodou.iskapopfiezrczwojteren6wzie1eninaob.,u
dz'ialatia 2.5 Poprawa iako6ci Srodowiska Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 - 2020 na podstawie Umou1,
nurner POIS.02.05.00,00-0020 /18-00 z dnia 08.07 .2019 r.
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plenerowej posiada niewiele firm, co nie oznacza, 2e pozostali wykonawcy nie maj4
doSwiadczenia i zaplecza do realizacji tego typu rob5t budowlanych. Zvtracarry sig o zmiang
wymagari doty czqcy ch zdolnoSci technicznej.

Odoowiedf:
Zamawialqcy dopuSci doSwiadczenie Wykonawcy, kt6ry przedstawi ze wykonal co najmniej
jednQ robotg nawet w svtuacii ieieli bvly one wvkonywane w ramach kilku um6w
obejmuj4cq zagospodarowanie terenu w zakresie budowy / rozbudowy I p"zen"aowy I
remontu:

- ciqg6w komunikacyjnych - chodnik6w,
- scen plenerowych,
- infrastruktury technicznej (np. prryl4cry wodoci4gowych, kanalizacji deszczowej,
oSwietlenia, monitoringu),
- stref rekrearyjnych (obiekty malej architektury),
- obiektu mostowego lub kladki dla pieszych

Zgodnte z art. 38 ust. 4 Ustawy z dnta 29 stycznta 2004 r. - Prawo zam6wiefi publicznych
(t.i. Dz. U. z 2079 L poz. 1843) Zamawiaiqcy, ti. Gmina I(olbuszowa, ul. Obrodc6w Pokoju 21.,

36-100 I(olbuszowa

Modyfikuie tte66 Specyfikacii Istotnych Warunk6w Zam6wienia sporzqdzonej
u/ postepowaniu o udzielenie zam6wieria publicznego:

Przed modyfikacia Po modyfikacli
Instrukcia dla Vykonawc6w ^ Rozdziat
SIWZ:

pkt 6.1.3.2.Do6wiadczenie wykonawcy

lTykonawca spelni ten warunek udzialrt w
postEpowaniu, jei,elt wykaze, 2e: wykonal
w ci4gu ostatnich 5 lat prued uptrywem terminu
sktradania ofert (a jezeh. okres prowadzenia
dzialalnoici jest kr6tszy - w tym okresie):
- co najmniej jedn4 robotg obejmuj4c4
zagospodarowanie terenu w zakresie budowy
ci4g6w komunikaclnych - chodnik6w, sceny
plenercwei, inftasuuktury (rp. przylqczy
wodociqgowych, kanalizacii deszczowei,
o6wietlenia, monitoringu), budowg stref
rekreacyinych (obiekty malei architektury),
- co najmniej jedn4robotg polegaj4cana wykonaniu
remontu obiektu mostowego lub ktadki dla
pieszych
o Nqcznej warto6ci dla obydw6ch rob6t nie
mniejszej ni2 2.000.000,00 zt.

Jeieli w dokumentach skladanych w celu
potuiierdzenia spelniania warunk6w udzialu
w post€pov/aniu, kwoty bgdqwyraiane w walucie

Instrukcia dla Vykonawc6w - Rozdziat
SITWZ:

pkt 6.1.3.2.DoSwiadczenie wykonawcy

Wykonawca spetrni ten warunek udzialu
w postgpowaniu, jezeh, wykaze, ze; wykonal
w ci4gu ostatnich 5 lat ptzed uplywem terminu
skladania ofert (a jeLeh okres prowadzenia
dzialalnoici jest kr6tszy w tym okresie)
co naimniei iednA robote obejmuj4c4
zagospodarowanie terenu w zakresie budowy /
rozbudowy / przebudowy / remontu:

- ciqg6w komunikacyinych - chodnik6w,
- scen plenerowych,
- infrastruktury technicznei (np. przylqczy
wodociqgowych, kanalizacii deszczowei,
o6wietlenia, monitoringu),
- stref rekreacyinych (obiekty malei
architektury),
- obiektu mostowego lub kladki dla pieszych
o L4cznej warto6ci dla obydw6ch rob6t nie
mniejszej ni2 2.000.000,00 zt.
Zamawiaiqcy dopuszcza aby w/w zakres
rob6t wykonany byt w r62nych umowach /
kontraktach.
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obcej, kwoty te zostan4 pnd:.czone na PLN wg
6redniego kursu PLN w stosunku do walut obcych
oglaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela
A kurs6w 6rednich walut obcych) w dniu publikacji
ogloszenia w Biulerynie Zam6wiei Publicznych.

JeLelt w dokumentach skladanych v/ celu
potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu
w post€powaniu, kwoty bgdqwyru2ane w walucie
obcej, kwoty te zostanq przehczone na PLN wg
Stedniego kursu PLN w stosunku do walut obcych
oglaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela
A kuts6w drednich walut obcych) w dniu publikacji
ogl o s z enia w Biuletynie Zamo.r'"re/' Publicznych.

Instrukcia dla rWykonawc6w - Rozdzi*l I
SIWZ:
- pkt. 10.16

Opieczgtowan4 kopertq lub inne opakowanie
z o f efiq naleLy zaadr es ow a0.

Gmina Kolbuszowa, ul. Obroric6w Pokoiu 21,
36-100 Kolbuszowa

oraz opisa6:
Oferta na zadanie pn.:

Budowaci4gu pieszego wzdtut tzeki Nil,
ptzebudowa ulic Parkowei, rozbudowa

patkingu wra;z z niezbgdnq infrasttukturq
realizowanych w ramach zadaniapn.

zagospodarowania teren6w wzdlut rzeki Nil
w ramach rcwitalizacii Miasta Kolbuszowa

Nie otqrierad przed: 03.04.2020 r. godz. 10 15

Instrukcia dla Wykonawc6w - Rozdzial I
SIWZ:
- pkt. 10.16

Opieczgtowan4 kopertq lub inne opakowanie
z o fettq nalezy zaadt es owat:

Gmina Kolbuszowa, ul. Obroric6w Pokoiu 21,
36-100 Kolbuszowa

oraz opisat:
Oferta na zadanie pn;

Budowaci4gu pieszego wzdlut rzeki Nil,
ptzebudowa ulic Parkowei, rozbudowa

parkingu wraz z niezbqdnq infrastuktur4
realizowanych w tamach zad,ania pn,

zagospodarowania teren6w wzdlu| rzeki Nil
w ramach rcwitalizacii Miasta Kolbuszowa

Nie otwiera6 przed: 07,04.2020 r. godz. 10 !5

Insttukcia dla Wykonawc6w - Rozdziat I
SIWZ:
- pkr. 11.1.

Oferty rt^ poszczeg6lne zadania nalezy zloLyt,
w Urzgdzie Miejskim w I(olbuszowej,
ul. Obrodc6w Pokoju 21,, 36-1.00 I(olbuszowa pok.
Nr 13 (sekretariat) do dnia 03.04.2020 t. do godz.
10:00.

Instrukcia dla Wykonawc6w - Rozdziat I
SIWZ:
- pkt.11.1.
Ofety na poszczeg6lne zadania nalezy zNoLyt,
w Urzgdzie Miejskim w I(olbuszowej,
ul. Obro6c6w Pokoju 21, 36-700 I(olbuszowa pok.
Nr 13 (sekretariat) do dnia 07.04.2020 t. do godz.
10:00.

Instrukcia dla \Wykonawc6w - F':ozdzial I
SIIVZ:
- pkr. 11.6.
Otwarcie ofert jest jawne i odbgdzie sig w dniu
03.04.2020 t. o godz.10:15 w lJrzsdzie Miejskim
w I{olbuszowej, ul. Obrodc6w Pokoju 21,,36:1,00
I(olbuszowa - pok. nr 1. - sala nand.

Instrukcia dla Wykonawc6w - Rozdzi*l I
SIIWZ:
- pkt. 11.6.
Otwarcie ofert jest jawne i odbgdzie sig w dniu
07.04.2020 r. o godz. 10:15 w lJrzsdzie Miejskim
w I(olbuszowej, ul. Obro6c6w Pokoju 21,36-1,00
I(olbuszowa-pok.nr L. - salar,arz,d.
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