
 

 

 

 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy 

Zespołu Szkół w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie. 

 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:    Data:  

ZP.272.00061.2015    17.11.2015 r. 

l.dz.: ZP.KW-00366/15    

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych  (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania 

dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

ZAPYTANIA: 

1. ile wizyt w ramach nadzoru autorskiego przewiduje Zamawiający? 

2. Zamawiający wymaga w ramach doświadczenia wykazania się wykonaniem 3 dokumentacji 

projektowych dotyczących budynków użyteczności publicznej, o wartości zrealizowanych 

na podstawie tych dokumentacji inwestycji co najmniej 4.900.000,00 zł brutto każde. Czy kwotę 

4,9 mln należy rozumieć jako wartość inwestycji zrealizowanej lub do realizacji czy tylko jako 

kwotę robót już zrealizowanych? Okres ważności referencji na projekty wynosi 3 lata, może 

okazać się, iż w tym czasie realizacje nie ulegną zakończeniu, tym samym wyklucza 

to z uczestnictwa w przetargu firmy, które co prawda zrealizowały projekty o wymaganej 

wartości robót, ale nie zdążyły one zostać zakończone. 

 

ODPOWIEDZI: 

1. Zamawiający nie przewiduje wizyt Wykonawcy na budowie w ramach pełnionego przez niego 

nadzoru autorskiego. 

2. Na podstawie art. 38 ust. 4 cytowanej ustawy Zamawiający zmienia treść SIWZ, w ten sposób, 

iż zapis Rozdziału IV ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku jeżeli Wykonawca wykaże należyte 

wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie minimum trzech zamówień obejmujących swoim 

zakresem sporządzenie dokumentacji projektowych dotyczących budowy/odbudowy/ 

nadbudowy/przebudowy budynków użyteczności publicznej, o wartości przewidywanych 

do realizacji lub będących w trakcie realizacji lub zrealizowanych na podstawie tych 

dokumentacji inwestycji co najmniej 4.900.000,00 zł brutto każde.”. 

W związku z dokonaną zmianą treści SIWZ wyznaczone zostają nowe terminy: 

− składania ofert – 11.01.2016 r. do godz. 11:00.; 

− otwarcia ofert – 11.01.2016 r. o godz. 11:15;  

− wniesienia wadium – 11.01.2016 r., do godz. 11:00. 

Pozostałe zapisy SIWZ wraz z miejscem składania i otarcia ofert pozostają bez zmian 
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