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                WYKONAWCY 
 

  WYJAŚNIENIE  

Uprzejmie informujemy, Ŝe Zamawiający na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),  w szczególności 
art. 38 ust. 1 wyjaśnia zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z uwagi na złoŜone 
zapytanie do postępowania: 

PEŁNIENIE FUNKCJI INśYNIERA KONTRAKTU NA ZADANIU PN.: REWITALIZACJA 
ZABYTKOWEJ LINII NADMORSKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ W GMINIE REWAL - 
REMONT BUDYNKÓW I BUDOWLI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU  

Pytanie. 

„Jak naleŜy rozumieć zapisy w pkt 10.11. SIWZ  „licząc od dnia wszczęcia postępowania”, który jest 
uŜywany wielokrotnie w tym punkcie SIWZ, w którym Zamawiający wymaga  udokumentowania 
spełnienia wymienionych warunków udziału w postępowaniu, w podanych okresach? 

 

Odpowiedz. 

Co do zasady terminy ustalone w pkt 10.11 SIWZ są zgodne z Rozporządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający 
od wykonawców oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 24.05.2006 r. 
Nr 87 poz. 605).  

NiezaleŜnie czy w ww punkcie SIWZ jest mowa o 3- letnim, czy 5 – letnim terminie zasada liczenia 
terminów jest taka sama. Zawsze datą graniczną jest dzień wszczęcia postępowania, czyli w 
przedmiotowym postępowaniu jest to 16.09.2009 r., i od niej wstecz naleŜy liczyć właściwe terminy.  

Tak więc czy termin np. 3-letni liczony będzie od dnia wszczęcia postępowania (3 lata wstecz), czy 
teŜ do dnia wszczęcia postępowania, wykazanie się doświadczeniem dotyczy, bez wątpienia, okresu 
przed wszczętym postępowaniem – w zakresie i terminach wskazanych w SIWZ.   

Z uwagi na ww wyjaśnienia SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ww Ustawy Zamawiający, 
uznając, Ŝe ww wyjaśnienia mogą wpłynąć na ewentualne zmiany w ofertach, zmienia termin  
składania ofert i ustala nowy na 29.09.2009 r. 10.00 . Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.09.2009 r. 
o godz. 10.10. 

Pozostałe postanowienia SIWZ, zaleŜne od terminu składania ofert, ulegają analogicznej 
modyfikacji. 
 

Informujemy, Ŝe zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ww Ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało 
rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostało zamieszczone na 
stronie internetowej. 

         Za Zamawiającego 
        Sekretarz Komisji Przetargowej 
 
        Tomasz Bartkowski 


