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Wykonawcy
uczestniczqcy w postQpowaniu

Dotyczy: Wykonania raportu oddzialywania na Srodowisko oraz inwentaryzacji payrodniczej dla
zadania pn. ,,Rozbudowa drogi wojew6dzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd" w ramach
zadania pn. ,,Pomoc Techniczna - Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadaf
inwestycyjnych planowanych do realizacji p.zez Zarzqd Dr6g Wojew6dzkich w Lodzi w ramach
RPO Wt - RPO/WUOP7IDZ.7.'!"

Dzialalqc na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam6wiefr publicznych
(Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.l oraz pkt 17 lnstrukcji dla Wykonawc'w zamieszczone.i w Specyfikacji
lstotnych Warunkow Zam6wienia, zwanej dalej SIWZ, Zaaad Drog Wojew6dzkich w t-odzi ninieJszym
wyjaSnia:

Pytanie 1:
Uprzejmie proszq o wylasnienie czy w ramach spelnienia warunku dotyczecego wiedzy i doswiadczenia
dotyczqcego wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert co najmniej
2-6ch raport6w oddziatywania na Srodowisko dla budowy, przebudowy lub rozbudowy drog klasy
minamum G o lqcznej dlugosci drog minimum 10 km oraz 2-6ch inwentaryzacji pzyrodniczych dla
budowy, rozbudowy lub przebudowy dr6g klasy minimum G o lqcznej dlugosci dr6g minimum 10 km,
Wykonawca moze wskazao jako spelnienie powyzszych wymagaFl te same inwestyc.ie zarowno przy
raporcie oddzialywania na Srodowisko, jak i inwentaryzacji pzyrodniczel, jeaeli zadania obejmowaly
wykonanie zar6wno raportu oddzialywania na Srodowisko, jak i inwentaryzacji przyrodniczej.

Odpowiedi:
Wykonawca moze wskazae te same inwestycje przy raporcie oddzialywania na Srodowisko i pzy
inwentaryzacji ptzyodntczej.

Pytanie 2:
Czy zamawi4qcy uzna za potwierdzenie nalezytego wykonania uslugi, protok6t ptzekazania
dokumentacji i/lub protoko.l zdawczo-odbiotczy?

Odpowied2:
Zgodnie z pkt7.3.2. i pkt 7.3.3. SIWZ, Wykonawca do wykazu gl6wnych uslug ma obowiqzek zalqczye
dowody, czy uslugi te zostaly wykonane nale2ycie. Dowodami sa:

a) poSwiadczenie,
b) oswiadczenie wykonawcy - jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakteze

wykonawca nie jest w stanie uzyskao poswiadczenia.
Przez ,,Poswiadczenie" nalezy rozumieC dokument potwierdzajqcy okreslone fakty lub wiedze wystawcy,
kt6rego wystawcA nie jest wykonawca. Poswiadczeniem bedq zarowno dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktorego uslugi zostaly wykonane, np. referencje, Jak i inne
przez inny podmiot, kt6ry posiada kompetencje, by poswiadczyC okreslone fakty.T--CA 
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Niniejsza informacja zostala zamieszczona na stronie internetowej w dniu .&q. 03.2015 r.

www.zdw.lodz.pl
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