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Dot.: przetargu nieograniczonego, kt6rego przedmiotem zam6wienia jestWykonanie rob6t budowlanycn zwiqzanych
z budowE
̀Ⅲ
wind w ramach zadania inwestycyinego pn. Budowa urzqdzeri d1wigowych przy wiadukcie ks. J, poniatowski6go
w warszawie
- 3 czgSci. Numer sprawy ZP/L4/?N/IO/L9.

W zwi4zku z pytaniem otrzymanym od uczestnika postqpowania Miasto Stoleczne Warszawa
Miejskich Inwestycji Drogowych odpowiada :

-

Zarzqd

Pytanie:
Zwracam siq z pro6bq o zmianq warunk6w udzialu w postqpowaniu, kt6ra ulatwi dostqp do zam6wienia
oferentom rozwijajqcym siq i spelniajqcym pozostale warunki udzialu w postQpowaniu tj. z:

2'1.1' wykonawca posiada minimalny obr6t w okresie ostatnich 3 lat obrotowy-h, a je2eli

prowadzenia dzialalnoScijest kr6tszy, w tym okresie, w wysoko5ci nie mniejszej ni2:
1) dla czqSci 1 (Powi6le): 10.o0o.0oo,oo zt w ka2dym roku obrotowym
2) dfa CzqSci 2 (ul' Wybrzeze Ko6ciuszkowskie): 10.000.000,00 zlw ka2dym roku obrotowym
3) dla Czq6ci 3 (ul. Solec): B.0O0.0OO,O0 zl w ka2dym roku obrotowym

okres

na

2.1.1. Wykonawca posiada minimalny obr6t w okresie ostatniego roku obrotowego, a jezeli okres
prowadzenia dzialalnoScijest kr6tszy, w tym okresie, w wysokodci nie mniejszej ni2:

1) dla czq6ci 1 (PowiSle): 1o.oo0.ooo,0o zl w ostatnim roku obrotowym
2) dla Czq6ci 2 (ul' Wybrze2e KoSciuszkowskie): 10.0OO.OO0,OO zlw ostatnim roku obrotowym
3) dla czq6ci 3 (ul. solec): 8.000.000,00 ztw ostatnim roku obrotowym .

Odpowiedi:
Zamawiajqcy podtrzymuje w, dotychczasowym brzmieniu zapisy warunku udzialu

w

postqpowaniu

dotyczqce spelnienia wymagari w zakresie ,,sytuacji ekonomicznej iub finansowej" okrejlone w Rbzdziale

VI pkt. 2.1. ppkt. 2.t.t. SIWZ.
Powy2szy warunek jest zgodny z $ 2 ust. 2 pkt.2 rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26
lipca 2Ot6 r.
w sprawie rodzaj6w dokument6w, jakich moze zqdai zamawiajqcy od wykonawcy w postQpowaniu
o udzielenie zam6wienia.
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Otrzymujq:
Wykonawcy kt6rym pzekazano SIWZ
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