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Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2014-09-19 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 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w przetargu nieograniczonego na  

”Modernizacja stacji uzdatniania wody Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie" 

 

Zamawiający przekłada wyjaśnienia do SIWZ będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców 

dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji:  

 

Pytanie 1 

Prosimy o modyfikację warunku udziału w zakresie wiedzy i doświadczenia poprzez 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy wykażą się w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert ( ... ) 3 roboty budowlane 

określone przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejsze niż 150000,00 PLN.  

 Powyższa modyfikacja pozwoli na udział w postępowaniu szerszemu gronu 

Wykonawców) a tym samym zwiększy się konkurencyjność postępowania.  

"Wykonawcy zdolni do wykonania zamówienia nie powinni być eliminowani z 

postępowania na etapie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu" - wyrok z dnia 

4 sierpnia 2008 r. sygn. akt K10/UZP 749/08.  

 Ponadto przedmiotowy przetarg prowadzony jest w trybie przetargu nieograniczonego 

na podstawie ustawy Pzp, a w myśl Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

19.02.2013 ws rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz 

form, w jakich te dokumenty mogą być składane w pkt. 2 wyraźnie ustawodawca pisze, że 

może żądać dokumentów wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu 

lat przed upływem terminu składania ofert.  

 W związku z powyższymi wnosimy jak na wstępie.  

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Na stronie Zamawiającego www.bip.ocr.pl w zakładce: postępowania przetargowe 2014 

ukazało sie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, którym zostały zmienione zapisy postawione 

w pytaniu. 

 

Pytanie 2 

Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie jak Zamawiający rozumie w warunku udziału zapis 

roboty budowlane określone przedmiotem zamówienia. 

 



   

 
 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Przedmiot zamówienia został określony w SIWZ w pkt. III oraz w PFU, stanowiącym 

załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko 

Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ 

oraz zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.ocr.pl. 

 

http://www.bip.ocr.pl/

