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Gmina Gnojnik 

Gnojnik 363 

32-864 Gnojnik 

 

Pismo: RIiD.271.7.2018  Gnojnik, dnia 10.08.2018 r. 

 
  

O D P O W I E D Ź 

na zapytania nr 1 w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-08-09 do Zamawiającego wpłynęła prośba  

o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg 

nieograniczony, na: 

 

 „Modernizacja Domu Strażaka w Gnojniku na potrzeby utworzenia  

klubu Senior +” 
 
 

PYTANIE 1:  

W związku z planowanym udziałem w przedmiotowym postępowaniu przetargowym 

zwracamy  się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o złożenie stosownych uzupełnień, 

wyjaśnień w niżej wymienionych kwestiach. 

Prosimy o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

w zakresie pkt. 7.5, wykaz oświadczeń i dokumentów w celu wykazania warunków udziału  

w postępowaniu.  

W celu wykazania spełnienia udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia 

Zamawiający żąda przedstawienia wykazu usług, a w przypadku świadczeń okresowych  

lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zapis ten stoi  

w sprzeczności z pkt 5.3, gdzie Zamawiający stwierdza, że uzna warunek za spełniony 

poprzez wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie 

wykonał co najmniej dwa zamówienia obejmujące roboty budowlane tożsame z przedmiotem 

zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 tys. zł. Prosimy o wyjaśnienia i sprecyzowanie 

warunków udziału w postępowaniu.  
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ODPOWIEDŹ DO PYT. NR 1:    

W związku z oczywistą omyłką pisarską Zamawiający dokonuje korekty zapisów w pkt. 7.5 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:  

Było:  

Wykaz  usług 

Wykaz  usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert  

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których  usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów określających czy te  usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,  

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione  

przez podmiot, na rzecz którego  usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 

wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych 

referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny  

być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

 

Jest: 

Wykaz  robót budowlanych 

Wykaz  robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem  

ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te  roboty budowlane zostały 

wykonane wykonywane 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  były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny  

o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów  

– oświadczenie wykonawcy. 
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W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania  

ofert do dnia 20.08.2018 r. do godz. 09:00.  

Zmianie ulega również termin otwarcia ofert, który nastąpi w dniu 20.08.2018 r. 

o godz. 09:15. 

Nie ulega zmianie miejsce otwarcia ofert. 

 

 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko 

Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ. 


