
 
 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego na modernizację zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby 

ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego. 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  
ZP.272.00037.2019   26.07.2019 r. 
l.dz.: ZP.KW-00272/19   

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

ZAPYTANIE: 
Czy Zamawiający dopuści do udziału w powyższym przetargu Wykonawcę, który przedłoży potwierdzenie 
wykonania należycie dwóch robót budowlanych w obiektach użyteczności publicznej wpisanych do rejestru 
zabytków, których jedna będzie na wartość 5 747 694,15 zł (niższa od wymaganej o  102 305,85 zł). 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w Rozdziale IV ust. 1 pkt 3 lit.a) w ten sposób, że Zamawiający uzna 
spełnienie przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 
co najmniej dwóch zamówień polegających na wykonaniu prac budowlanych, tj. remont 
/przebudowa/rozbudowa/nadbudowa/odbudowa, w obiektach użyteczności publicznej, wpisanych do rejestru 
zabytków o wartości minimum 5.500.000,00 zł brutto każde. 

ZAPYTANIE: 

Czy zakres powyższego zadania obejmuje wykonanie robót drogowych i boiska sportowego ,jeżeli tak to proszę 
o zamieszczenie na stronie przedmiarów robót? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający informuje, że zakres zadania obejmuje wykonanie robót drogowych i boiska sportowego. Podany 
zakres jest ujęty w zaktualizowanym przedmiarze robót, który Zamawiający publikuje na stronie internetowej. 

ZAPYTANIE: 

Z uwagi na ilość materiałów do opracowania i skalkulowania prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 
dzień 20.08.2019r. Ponadto prosimy o wyznaczenie wizji technicznej na obiekcie. 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, iż wyznaczone zostają nowe terminy: 
- składania ofert – 13.08.2019 r. do godz. 11:00, 
- otwarcia ofert – 13.08.2019 r. o godz. 11:15, 
- wniesienia wadium – 13.08.2019 r. do godz. 11:00. 
 
Informuję, iż Zamawiający zwołuje zebranie Wykonawców, określone w art. 38 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, które odbędzie się w dniu 30.07.2019 r., o godz. 12:30. Zainteresowani Wykonawcy winni zgłosić 
się we wskazanym terminie pod adres: Dwór w Skrzynkach, Plac Parkowy 1, 62-060 Skrzynki; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         

tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl 

mailto:starostwo@powiat.poznan.pl

