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Dotyczy SIWZ  „Remont świetlicy wiejskiej w Stobnie”.
    
Do SIWZ „Remont świetlicy wiejskiej w Stobnie” wniesiono następujące zapytania:

1. Z jakiego okresu powinny być roboty budowlane dokumentujące wiedzę i doświadczenie 
wykonawcy (pkt 5.2.1 mówi o 5 latach, punkt 3.2 o 3 latach)?
Odpowiedź:
W rozdziele 7 pkt 3.2. jest błąd powinno być w okresie ostatnich 5 lat.

Zgodnie z § 1 ust 1 pkt 1 ppkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 
2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane,  zamawiający może 
żądać wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy  - w tym okresie, wraz 
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów 
dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w 
sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone.

2. Czy dysponują Państwo wymaganym wykazem robót i osób, czy wykonawca ma załączyć 
własny wykaz?
Odpowiedź:
Przepisy nie podają wzoru, według którego należy sporządzić taki wykaz.
Zatem dopuszczona jest każda forma sporządzenia takiego wykazu pod warunkiem, że 
zawiera on wszystkie informacje wymagane w  przepisie przywołanym w odpowiedzi na 
pytanie 1.

3. W jaki sposób udokumentować, że specjalista w branży ogólnobudowlanej pełnił funkcje 
kierownika budowy przy przynajmniej jednym kontrakcie o wartości nie mniejszej niż 
100.000,00 zł brutto – czy wystarczy oświadczenie wykonawcy?
Odpowiedź:
Można to udokumentować przedstawiając zaświadczenie (oświadczenie) wykonawcy lub 
inwestora, że osoba ta pełniła funkcję kierownika budowy przy przynajmniej jednym 
kontrakcie o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto, związanych z remontem 
budynku kubaturowego, podając rodzaj robót i ich wartość oraz daty i miejsce ich 
wykonywania.

Otrzymują:
Oferenci, którzy pobrali SIWZ

                                                                                          BURMISTRZ TRZCIANKI


