
Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji budynku Internatu przy Liceum 

Ogólnokształcącym w Puszczykowie wraz z przystosowaniem dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych. 

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasze pismo:  
ZP.3432-31-02/09 
l.dz.: ZP.KW-00243/09 

Data: 
14.08.2009 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:  

W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca posiada doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotowego 
zamówienia do oferty naleŜy dołączyć wykaz robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat 
przed dniem wszczęcia postępowania, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym 
przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. 
Zamawiający wymaga aby wykonawca wykazał się zrealizowaniem min. 2 robót, których zakres 
merytoryczny, powierzchnia oraz wartość odpowiadają przedmiotowi zamówienia. 
W związku z powyŜszym proszę o następujące wyjaśnienia. 
1. Wykonawca nie zna wartości zamówienia, zatem skoro ma wykazać roboty jej odpowiadające, to czy 

naleŜy przez to rozumieć, Ŝe wykazana przez niego wartość kaŜdej z robót powinna być nie niŜsza niŜ 
wartość składanej oferty? 

2. Proszę uściślić wymagania dotyczące rodzaju robót, jakie mają potwierdzać posiadanie wymaganego 
doświadczenia. Czy naleŜy wykazać się w nich modernizacją obejmującą wszystkie branŜe wykonaną na 
budynku internatu lub podobnym o charakterze oświatowym wraz z przystosowaniem go dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych? 

 

ODPOWIEDZI:  

1. Wartość kaŜdej ze wskazanych w wykazie robót prac winna być zbieŜna z wartością złoŜonej przez 
Wykonawcę oferty. 

2. Wykonawca winien wykazać się doświadczeniem w realizacji robót wykonanych w obiektach 
uŜyteczności publicznej lub budownictwie mieszkaniowym, których zakres merytoryczny obejmuje 
wszystkie branŜe, które wchodzą w skład przedmiotowego zamówienia. 
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