
 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie prac związanych z usuwaniem 

i unieszkodliwianiem wyrobów azbestowych znajdujących się na terenach nieruchomości 
mieszkańców gmin Powiatu Poznańskiego. 

Wasze pismo z dnia  Znak  Nasz znak  
ZP.3432-29-01/10 
l.dz.: ZP.KW-00137/10 

Data  
17.05.2010 r.        

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, iŜ do Zamawiającego wpłynęły 
zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

ZAPYTANIA:  

1. W związku z ogłoszonym przetargiem na wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów 
zawierających azbest, polegających  na demontaŜu, odbiorze oraz unieszkodliwieniu tych 
wyrobów z obiektów proszę o wyjaśnienie zapisu znajdującego się w pkt IV.1.2) 
SIWZ, dotyczącym wykazania się wykonaniem świadczeń – czy podmiot prowadzący swoją 
działalność w okresie ostatnich trzech lat moŜe wykazać się wykonaniem wielu takich świadczeń 
(udokumentowanych referencjami) o łącznej wartości co najmniej 300.000,00 zł lub wyŜszej, czy 
teŜ muszą to być wykazane świadczenia, z których kaŜde jest o wartości co najmniej 
300.000.00 zł? 

2. Czy demontaŜ wyrobów obejmuje budynki gospodarcze i mieszkalne – jeŜeli tak to jaką stawkę 
VAT naleŜy zastosować ( w SIWZ  oraz w formularzu oferty nie jest to uwzględnione, a dla tych 
obiektów podatki VAT są róŜne)? 

 

ODPOWIEDZI:  

1. Zgodnie z zapisem Rozdziału IV ust. 1 pkt 2 SIWZ Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału 
w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, jeŜeli składający ofertę 
Wykonawca wykaŜe się realizacją co najmniej jednej usługi o wartości minimum 300.000,00 zł 
 a nie większą ilością wykonanych usług o wartości sumarycznej większej niŜ 300.000,00 zł. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie kompleksowej usługi demontaŜu, transportu 
i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest zarówno z budynków mieszkalnych jak 
i gospodarczych. 
Wykonawca winien naliczyć 7% stawkę podatku VAT, która została wskazana w § 6 ust. 5 
załączonego do SIWZ Projektu umowy.  
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