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Myślenice 10.11.2010 r.

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ dla przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług gospodarki
odpadami na terenie gminy Myślenice”
W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 09.11.2010 r., dotyczące pozycji
9.1.2) SIWZ (spełnianie warunków udziału w postępowaniu – posiadanie wiedzy i doświadczenia),
Zamawiający działając w trybie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), po dokonaniu analizy pytania, przedstawia następujące
wyjaśnienia:
Pytanie 1) „Proszę o szczegółowe wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia pkt. 9 b ust. 2.
Szczególnie proszę wyjaśnić jaką wartość usługi należy przyjąć dla przedsiębiorcy działającego na rynku
dłużej niż 3 lata oraz czy jest to wartość łączna wykonywanych usług odpowiadających przedmiotowi
niniejszego zamówienia”
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż w dniu 10.11.2010r. dokonał zmiany warunku udziału w postępowaniu, w zakresie
wiedzy i doświadczenia i zamieścił informację o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
W związku z dokonaną zmianą SIWZ, Wykonawca powinien wykazać się wykonaniem/wykonywaniem w
odniesieniu do każdej z przyjętych do realizacji części zamówienia, co najmniej 1 usługi odpowiadającej
przedmiotowi niniejszego zamówienia, w ciągu ostatnich trzech lat działalności, przed upływem terminu
składania ofert. Usługi wykonywane wcześniej niż trzy lata przed terminem składania ofert nie będą brane
pod uwagę.
W zależności od przyjętej do realizacji części zamówienia, Wykonawca powinien wykazać się
wykonaniem/wykonywaniem co najmniej jednej usługi o podobnym charakterze jak przedmiot zamówienia, o
wartości:
− co najmniej 120 tys. zł brutto w odniesieniu do części nr 1 zamówienia
− co najmniej 50 tys. zł brutto w odniesieniu do części nr 2 zamówienia
− co najmniej 30 tys. zł brutto w odniesieniu do części nr 3 zamówienia
Wykonywanych usług o podobnym charakterze nie można łączyć w celu uzyskania pożądanej przez
Zamawiającego wartości.
W przypadku przyjęcia do realizacji dwóch lub trzech części zamówienia, Wykonawca musi spełniać łącznie
warunki określone dla każdej z przyjętych do realizacji części.
W związku z dokonaną zmiana warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający informuje, iż termin
składania ofert zostaje przesunięty na dzień 19.11.2010 r. godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi tego
samego dnia o godz. 9:10.

