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Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Pytanie 1
Niniejszym, wnoszę o jednoznaczne sprecyzowanie rozbieżności dotyczących warunków
udziału w postępowaniu w zakresie ilości  lat,  w których powinny być wykonane roboty
budowlane (dotyczy  zarówno  wykonania  robót  budowlanych  wykonanych  przez
Wykonawcę,  jak  i  robót  budowlanych  dotyczących  osoby posiadająca  prawo
do wykonywania  samodzielnych  funkcji  technicznych  w  budownictwie).
Rozbieżność  występuje  pomiędzy  punktem  5.4.)  1.  2)  c). "Ogłoszenia  o  zamówieniu”
a punktem 5.7.) 4 i 5 "Ogłoszenia o zamówieniu", a mianowicie w pierwszym przypadku są
to 4 lata, zaś w drugim opisanym przypadku jest to okres 5 lat. 
Dana rozbieżność zachodzi również pomiędzy punktem IV. 1. 2) C) SWZ a punktem V. A. 
4. i 5 SWZ (raz pisze 4 lata, zaś innym razem - 5 lat).

Odpowiedź
Zamawiający informuje, że nastąpiła pomyłka pisarska, a prawidłową wartością jest 4 lata,
tak jak w warunkach udziału w postępowaniu i w opisie w załącznikach nr 5 i 6 do SWZ.

Pkt. V. A. 4 SWZ otrzymuje brzmienie:
„Wykaz robót  budowlanych wykonanych  nie  wcześniej  niż  w okresie  ostatnich  4  lat
przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane na formularzu zgodnym z treścią
załącznika nr 5 do SWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane
zostały  wykonane  należycie,  w  szczególności  informacji  o  tym  czy  roboty  zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami,  o  których  mowa,  są  referencje  bądź  inne  dokumenty  wystawione  przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny  o  obiektywnym  charakterze  Wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać  tych
dokumentów – inne dokumenty.”

 Pkt. V. A. 5 SWZ otrzymuje brzmienie:
„Potencjał kadrowy - Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie
dysponował) osobą/ami zdolną/ymi do wykonania zamówienia, która/e w okresie ostatnich
4 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane na formularzu zgodnym z treścią
załącznika nr 6 do SWZ z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane
zostały  wykonane  należycie,  w  szczególności  informacji  o  tym  czy  roboty  zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (kryterium
wyboru oferty).”
                                                 


