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WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Budowa hali sportowej na terenie MOSiR przy  
ul. Solskiego 1 w Mielcu

    W związku z wnioskami wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający działając na 
podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych                      
(Dz.U. 2017.1579) wyjaśnia treść SIWZ 

  
PYTANIE NR 7

W nawiązaniu do pytania nr 6 zwracamy się z prośbą o udzielenie jednoznacznej i nie 
budzącej wątpliwości odpowiedzi  na zadane pytanie poprzez wskazanie czy wszystkie trzy 
wymagania zawarte  w Rozdziale I pkt 7.2 ppkt 3a mają być spełnione przez każdą jedną 
wskazana przez Wykonawcę robotę budowlaną czy też te trzy warunki mogą być spełnione 
łącznie przez 2 lub więcej wskazanych przez Wykonawcę robót budowlanych tj. czy 
Zamawiający dopuszcza łączenie doświadczenia Wykonawcy zawartego w kilku 
referencjach.

Np. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał robotę budowlaną 
A              o powierzchni lustra wody 100m2 i wartości 12.000000,00 zł / bez podatku VAT/ 
oraz robotę budowlaną  B o powierzchni lustra wody 150m2 i wartości 15.000000,00 zł /bez 
podatku VAT/.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że w ramach warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej
sformułował jednoznaczny wymóg z którego wynika, że dana robota budowlana wykazywana
na potrzeby potwierdzenia spełniania warunku powinna dotyczyć robót budowlanych 
polegających na budowie basenu lub aquaparku, o sumarycznej powierzchnia lustra wody co najmniej 
250 m2 i o wartości co najmniej  25.000.000,00  zł (bez podatku Vat). Zapis warunku wprost 
wskazuje, że wszystkie te parametry powinny zostać spełnione łącznie, dlatego sposób interpretacji 
warunku podany przez wykonawcę jest błędny i Zamawiający nie uzna spełnienia warunku poprzez 
łączenie doświadczenia wykonawcy zawartego w kilku referencjach (np. poprzez wykazanie dwóch 
odrębnych robót budowlanych z których jedna dotyczy basenu o powierzchni lustra wody 100 m2 i 
wartości 12 mln zł a druga basenu o powierzchni lustra wody 150 m2 i wartości 15 mln zł).

Z poważaniem, 


