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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa budynku urzędu gminy wraz z
budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowosci Gostynin przy ul. Bierzewickiej
na działce nr ewid. 1302/2 obręb 140401_1.0001 Gostynin”
Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęło zapytanie do treści specyfikacji warunków
zamówienia, na które udziela poniżej odpowiedzi:
Pytanie 1) Zgodnie z SWZ jednym z warunków udziału w postępowaniu jest:
„Posiadanie doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.
wykonanie/zakończenie (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub
remoncie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności
publicznej (zdefiniowanego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U.
z dnia 15.06.2002 Nr 75, poz. 690 ze zm.) o wartości robót nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł
brutto.”
Czy Zamawiający mając na względzie sytuację epidemiologiczną w kraju i na świecie, która
w znaczący sposób wpłynęła na gospodarkę przyczyniając się do ograniczeń we wszystkich
sektorach
w
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na
:
„Posiadanie
doświadczenia
niezbędnego
do
wykonania
przedmiotu
zamówienia,
tj. wykonanie/zakończenie (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w okresie ostatnich sześciu
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie
lub remoncie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego lub
użyteczności publicznej zdefiniowanego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie – Dz. U. z dnia 15.06.2002 Nr 75, poz. 690 ze zm.) o wartości robót nie mniejszej
niż 10 000 000,00 zł brutto.”
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmiany.
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