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dotyczy:  postępowania  prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego na  KPP Choszczno- 
budowa nowej siedziby przy ul. Bohaterów Warszawy

Na  podstawie  art.  38  ust.1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań 
dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wypłynęły do przedmiotowego 
postępowania:

Pytanie nr 1:
W SIWZ cz.V, ust.1 pkt 2 - posiadanie wiedzy i doświadczenia wymaga się od oferenta wykonania 
jednej  najważniejszej  roboty budowlanej-  budowa budynku  wraz  z  wykonaniem robót  branży: 
budowlanej , sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej o kubaturze ie mniej niz 10000m 2, i wartości 
nie mniejszej niż 7.000.000,00 zł.
Czy zamawiający uzna spełnienie tego warunku o jeżeli oferent wykonał inwestycję :
1. "Budowa zakładu produkcyjnego z zapleczem biurowa- konferencyjnym i socjalnym”, w którym 
zostały wykonane roboty w branżach wymaganych przez Zamawiającego
2. Wykonanie pawilonu handlowego - roboty w branżach wymaganych przez Zamawiającego”

Pytanie nr 2
Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczącej SIWZ pkt V ppkt 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia.
Czy warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie 
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, budowę budynku wraz 
z wykonaniem robót branży: budowlanej, sanitarnej,elektrycznej i teletechnicznej w budynku 
o kubaturze 9607,51m3, o wartości 14.999.490,33 zł.
Ponadto w swoich doświadczeniach posiadamy referencje na przebudowę budynku wraz z 
wykonaniem robót branży: budowlanej, sanitarnej,elektrycznej i teletechnicznej w budynku o 
kubaturze 23 678,00 m3, o wartości 14.084.020,61 zł. 

Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż na podstawie art.  38 ust.  4 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j.  Dz.  U.  z  2010 r.  Nr 113,  poz.  759 ze  zm.)  dokonuje  zmiany treści 
specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  i  modyfikuje  w  rozdziale:  „V Warunki udziału 
w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków pkt. 1 ppkt. 2) 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
„1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 uPzp dotyczące:

2) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.:
warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie 
w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres 
prowadzenia  działalności  jest  krótszy,  w  tym  okresie,  co  najmniej  jedną najważniejszą 
robotę  budowlaną.  Za  najważniejszą  robotę  budowlaną  Zamawiający  uzna budowę 
budynku  wraz  z  wykonaniem  robót  branży:  budowlanej,  sanitarnej,  elektrycznej  i 
teletechnicznej  w  budynku  o  kubaturze  nie  mniejszej  niż  10 000  m3.  Wartość  roboty 
najważniejszej  nie  może być  mniejsza niż  7 000 000,00 zł.  Wykazana robota budowlana 
powinna zawierać wszystkie wyżej wymienione branże.”



który otrzymuje nowe brzmienie:
„1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 uPzp dotyczące:
2) posiadania wiedzy i doświadczenia tj:

warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie 
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedną najważniejszą robotę budowlaną. 
Za najważniejszą robotę budowlaną Zamawiający uzna budowę  lub przebudowę budynku 
o kubaturze nie mniejszej niż 7 000 m3 wraz z wykonaniem robót branży: budowlanej, sanitarnej, 
elektrycznej i teletechnicznej. Wartość roboty najważniejszej nie może być mniejsza niż 
7 000 000,00 zł. Wykazana robota budowlana powinna zawierać wszystkie wyżej wymienione 
branże.”

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, robotę budowlaną 
spełniającą powyższe wymagania.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

 

Wyk. K.O. 


