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WYKONAWCY
ODPOWIEDŹ
do zapytań w sprawie SIWZ
Uprzejmie informujemy, Ŝe 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 2007
r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:
Budowa Sali Sportowej z zewnętrznym boiskiem w Pobierowie, Gmina Rewal.
Pytania:
1.„Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej
Architektura Rys. nr 13.
2. Czy spełnieniem warunku udziału w postępowaniu pn. Wykaz wykonanych robót
budowlanych (pkt 10.10.8 specyfikacji istotnych warunków zamówienia) będzie wykonanie
robót budowlanych polegających na budowie jakichkolwiek trzech nowych obiektów
budowlanych wykonanych od fundamentów do formalnego zakończenia budowy o
powierzchni zabudowy min 1000 m2 kaŜdy?”

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
Ad. 1
Zamawiający publikuje przedmiotowe zestawienie na stronie internetowej zamawiającego
www.bip.rewal.pl.
Ad. 2
Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 19.05.2006 r. (Dz. U. Nr 87, poz. 605
ze zm.) w sprawie dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być składane, Zamawiający postawił (m. in.) warunek wykonania,
zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 1 ww Rozporządzenia, nie jakichkolwiek trzech obiektów o
powierzchni zabudowy min. 1000 m2 kaŜdy, ale obiektów odpowiadających swoim rodzajem i
wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (zgodnie z brzmieniem
przedmiotowego Rozporządzenia).

PoniewaŜ przedmiotem niniejszego postępowania jest budowa sali sportowej Zamawiający
zdecydował się na postawienie warunku odpowiadającemu temu zamierzeniu. Spełniając
przedmiotowy warunek naleŜy wykazać wykonanie minimum trzech obiektów budowlanych
o powierzchni zabudowy minimum 1.000,00 m2 kaŜdy, w tym co najmniej dwóch sal
sportowych lub hal sportowych wykonanych od fundamentów do formalnego
zakończenia budowy.
Przedmiotowe roboty winny być wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie
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.
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