
PYTANIE, KTÓRE ZOSTAŁO NADESŁANE W DNIU 11.05.2020 r. 

„Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177  

ze zmianami) zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia  w poniższym zakresie: 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o sprostowanie, Zamawiający udzielając odpowiedzi na pytanie nr 

259 najpewniej dokonał omyłki pisarskiej. 

W odpowiedzi na pytanie nr 259 Zamawiający dopuścił wykazanie się doświadczeniem w postaci 

wykonania robót budowlanych  polegających na budowie stacji ładowania samochodów elektrycznych, 

które zostały zrealizowane w ramach zadania dotyczącego dostawy autobusów. 

Z treści pytania i odpowiedzi Zamawiającego wynikało, że Zamawiający chciał wyrazić zgodę na 

możliwość wykazania się doświadczeniem polegającym na budowie stacji ładowania autobusów 

elektrycznych wykonanych w ramach zadania dotyczącego dostaw autobusów elektrycznych. 

Zwracamy się z wnioskiem o dokonanie stosowanej poprawy. 

Poniżej cała treść pytania i odpowiedzi. 

Pytanie nr 259 

Zamawiający w warunkach udziału w postępowaniu, w punkcie 8.1.2.2. SIWZ pisze: 

8.1.2.2. posiadają zdolności techniczne lub zawodowe (dotyczy części I i części II), tj.: 

8.1.2.2.1. posiada doświadczenie 

a) wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jedną robotę budowlaną polegającą na budowie 

stacji ładowania samochodów elektrycznych lub budowie instalacji zasilania i rozdziału energii 

elektrycznej, której wartość wyniosła co najmniej 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy 

złotych) brutto. Zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie i potwierdzenie, że Zamawiający na 

potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu dopuszcza wykazanie się budową stacji ładowania 

autobusów elektrycznych wykonanych w ramach zadania dotyczącego dostaw autobusów 

elektrycznych. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza, iż Wykonawca może wykazać się robotą budowlaną polegającą na budowie 

stacji ładowania samochodów elektrycznych lub budowie instalacji zasilania i rozdziału energii 

elektrycznej, której wartość wyniosła co najmniej 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy 

złotych) brutto, która to robota została zrealizowana w ramach zadania dotyczącego dostawy 

autobusów. Zamawiający podkreśla, iż wartość roboty budowlanej (a nie całego kontraktu na dostawę 

autobusów) musi opiewać na kwotę 2.500.000,00 zł brutto”” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi, która jest wiążąca. Takie doświadczenie Wykonawcy zostanie 

uznane. 
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