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Zawiercie, dnia 22.10.2020 r. 

Nr sprawy ZP.271.1.2020  

 

 

Wg rozdzielnika 

 

 

WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn.: „Budowa tężni solankowej wraz z małą architekturą i infrastrukturą 
techniczną”. 

 

I. Zamawiający na podstawie dyspozycji art. 38 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 29 stycznia 

2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019r. poz. 1986 z późn. zm.), 

zwanej dalej ustawą Pzp, udziela niniejszym następujących wyjaśnień treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w odpowiedzi na następujące 

pytania Wykonawcy: 

 
Pytanie nr 1.  

Zwracam się z zapytaniem, czy firma, która wykonywała remont tężni solankowej o kubaturze 

900m3 o wartości ponad 670.000 zł brutto też może przystąpić do przetargu pn. "Budowa tężni 

solankowej wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną" w Zawierciu ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że pytanie Wykonawcy nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ 
w rozumieniu art. 38 ustawy Pzp. O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się 
każdy Wykonawca, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy Pzp, który nie podlega wykluczeniu 
z udziału w postępowaniu w oparciu o przesłanki określone w SIWZ i spełnia warunki udziału 
w postępowaniu w niej określone. Zaś ocenia ofert oraz badanie przesłanek wykluczenia oraz 
spełnia warunków udziału w postępowaniu następuje po zwożeniu ofert. 

 
 
II. Działając na podstawie dyspozycji art. 38 ust. 4 ustawy Pzp – Zamawiający 

dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w 
zakresie: 
 

1) Rozdziału V SIWZ – Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz warunki udziału w postępowaniu. 

 

ust. 2 pkt 3 o treści: 
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„3) Zdolności technicznej lub zawodowej: 
 

 Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu 

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

wykonał należycie (w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego 

i prawidłowo ukończył) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na 

budowie tężni solankowej o wartości minimum 150 000,00 PLN brutto. 

Pojęcia „budowa” należy rozumieć zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane ((t.j. Dz. U. z 2020r., poz. nr 1333 z późn. zm.). 

Uwaga nr 1:  

W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany 

będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu 

w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień 

Publicznych”. 

 

otrzymuje brzmienie 

 

„3) Zdolności technicznej lub zawodowej: 
 

 Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu 

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

wykonał należycie (w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego 

i prawidłowo ukończył) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na 

budowie lub przebudowie lub remoncie tężni solankowej o wartości 

minimum 150 000,00 PLN brutto. 

Pojęcia „budowa”, „przebudowa”, „remont” należy rozumieć zgodnie  z 

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ((t.j. Dz. U. z 2020r., 

poz. nr 1333 z późn. zm.). 

Uwaga nr 1:  

W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany 

będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu 

w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień 

Publicznych”. 

 

2) Terminów: 

 a) składania ofert: z 28.10.2020 r., o godz. 10:00 na 30.10.2020r., o godz. 09:00, 

b) otwarcia ofert: z 28.10.2020 r., o godz. 12:15 na 30.10.2020r., o godz. 09:15. 
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Tym samym: 

Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami, oświadczeniami w 
zamkniętym opakowaniu. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 
wykonawcy, zaadresowane na adres Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu ul. Moniuszki 
10, 42-400 Zawiercie oraz opisane w następujący sposób: 

 …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Wykonawca Zamawiający 
 

 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu 
                                                                       ul. Moniuszki 10,42-400 Zawiercie 

…………………………….. 

OFERTA 
 
„Budowa tężni solankowej wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną.” 

 
Nie otwierać przed dniem 30.10.2020 r.,  godz. 09.15. 

 

 …………………………………………………………………………………………………………………. 

*ramkę można wyciąć i nakleić na kopertę 

 

 Z poważaniem: 

 

 

 

Do zamieszczenia: 
- strona internetowa: http://www.bip.osir.net.pl/ 
- a/a. 

http://www.bip.osir.net.pl/

