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dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wymianie pokrycia 

dachowego i więźby dachowej wraz z robotami towarzyszącymi na budynku A Komendy 

Miejskiej w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 35 

 

 Na podstawie art. 38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907) Zamawiający przekazuje treść zapytania dotyczącego 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wypłynęły do przedmiotowego postępowania 

wraz z odpowiedzią oraz dokonaną zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

 

Pytanie 

Proszę o sprecyzowanie zapisów dot. Spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy 

Pzp względzie posiadanej wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna za spełnienie warunków 

wykonanie robót dekarskich lub ciesielskich związanych z wymianą lub wykonaniem więźby 

dachowej o wartości nie mniejszej niż 750 tys. zł. Czy kwota ta ma dotyczyć całości prac 

dekarskich (całych zadań) czy tylko wymiany lub wykonania więźby dachowej? 

 

 

Odpowiedź 

Zamawiający modyfikuje w rozdziale V Warunki udziału w postępowania  ust. 1 pkt. 2 otrzymuje 

następujące brzmienie:  

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków 
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 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 wykonanie robót dekarskich i ciesiel-

skich o wartości nie mniejszej niż 750 000,00 zł brutto. 

 

Kwota  ta ma dotyczyć całości prac dekarskich i ciesielskich 

 

 Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium 

na dzień 10.10.2013r.  Godziny składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium pozostają bez 

zmian. 

 

 

 

 

 

Wyk. K.O.    


