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nr postępowania: BZP.2412.5.2018.BO 

 
Wykonawcy 
(informacja przesłana faksem i/lub drogą 
elektroniczną wg rozdzielnika oraz zamieszczona 
na stronie internetowej zamawiającego) 

 
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania 

pod nazwą: Przebudowa i remont DS KREDKA polegający na przystosowaniu obiektu do 
obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

 
INFORMACJA NR 2. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT  

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 

 
Pytanie nr 1: 
W związku z trwającym postępowaniem przetargowym prosimy o zmianę zapisu SIWZ pkt. IV. 
1.2.3.1., dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy. 
Jest: 
Wykonawcy winni wykazać, że wykonali zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 
ukończyli, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej: 
a) Jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto, prowadzoną w 
budynku zamieszkania zbiorowego*, będącym w ciągłym użytkowaniu tj. podczas ciągłego, 
trwającego 24 h/dobę ruchu mieszkańców, obejmującą roboty w zakresie instalacji wentylacji 
mechanicznej. 
lub 
b) dwie roboty budowlane, każda: o wartości nie mniejszej niż 1 500 000 zł brutto, prowadzone 
w budynku zamieszkania zbiorowego*, będącym w ciągłym użytkowaniu tj. podczas ciągłego, 
trwającego 24 h/dobę ruchu mieszkańców, obejmujące roboty w zakresie instalacji wentylacji 
mechanicznej. 
Proponujemy zmianę: 
Wykonawcy winni wykazać, że wykonali zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 
ukończyli, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej: 
a) Jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto, prowadzoną w 
budynku zamieszkania zbiorowego* lub budynku użyteczności publicznej, będącym w ciągłym 
użytkowaniu, obejmującą roboty w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej. 
lub 
b) dwie roboty budowlane, każda: o wartości nie mniejszej niż 1 500 000 zł brutto, prowadzone 
w budynku zamieszkania zbiorowego* lub budynku użyteczności publicznej, będącym w ciągłym 
użytkowaniu, obejmujące roboty w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej. 
Prosimy w miarę możliwości o pilną odpowiedź. 



 
Odpowiedź nr 1: 
Zamawiający zmienia treść SIWZ.  
1) w Rozdziale IV w punkcie 1.2.3.1: 

było: 
Wykonawcy winni wykazać, że wykonali zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 
ukończyli, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej: 
a) Jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto, prowadzoną w 

budynku zamieszkania zbiorowego*, będącym w ciągłym użytkowaniu tj. podczas ciągłego, 
trwającego 24 h/dobę ruchu mieszkańców, obejmującą roboty w zakresie instalacji 
wentylacji mechanicznej. 
lub 

b) dwie roboty budowlane, każda: o wartości nie mniejszej niż 1 500 000 zł brutto, prowadzone 
w budynku zamieszkania zbiorowego*, będącym w ciągłym użytkowaniu tj. podczas 
ciągłego, trwającego 24 h/dobę ruchu mieszkańców, obejmujące roboty w zakresie instalacji 
wentylacji mechanicznej. 
*budynek zamieszkania zbiorowego – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do 

okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, 
dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek 
koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, 
zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, 
w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny (zgodnie  z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn. 
zm.). 

zmienia się na: 
Wykonawcy winni wykazać, że wykonali zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 
ukończyli, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej: 
a) Jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto, prowadzoną w 

budynku, w którym w trakcie robót przebywali użytkownicy, obejmującą swym zakresem 
wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej. 

lub 
b) dwie roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 1 500 000 zł brutto każda, prowadzone 

w budynku, w którym w trakcie robót przebywali użytkownicy, obejmujące swym zakresem 
wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej. 

 
2) W Rozdziale XIII w punkcie 2.3: 

było: 

W Kryterium 3 (D) punktowane będzie doświadczenie zawodowe kierownika budowy, który 
kierował robotami budowlanymi w budynkach zamieszkania zbiorowego, będących w ciągłym 
użytkowaniu tj. podczas ciągłego, trwającego 24 h/dobę ruchu mieszkańców. 

Punkty będą przyznawane następująco: 
 

Ilość robót budowlanych w budynkach 
zamieszkania zbiorowego, będących w ciągłym 
użytkowaniu tj. podczas ciągłego, trwającego 24 
h/dobę ruchu mieszkańców, którymi kierował 
kierownik budowy 

Ilość przyznanych punktów w 
kryterium Doświadczenie 

zawodowe kierownika budowy 
(D) 

0 0 



1 0 
2 2 
3 4 
4 6 
5 8 

6 i powyżej 10 
 
zmienia się na: 

W Kryterium 3 (D) punktowane będzie doświadczenie zawodowe kierownika budowy, który 
kierował robotami budowlanymi w budynku, w którym w trakcie robót przebywali użytkownicy. 

Punkty będą przyznawane następująco: 
 

Ilość robót budowlanych, którymi kierował 
kierownik budowy w budynku, w którym w trakcie 

robót przebywali użytkownicy,  

Ilość przyznanych punktów w 
kryterium Doświadczenie 

zawodowe kierownika budowy 
(D) 

0 0 
1 0 
2 2 
3 4 
4 6 
5 8 

6 i powyżej 10 
 
 
 

Zamawiający przekazuje w załączeniu: 
zmieniony Formularz oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

zmieniony Wykaz wykonanych robót budowlanych (Załącznik nr 6 do SIWZ), 
z uwzględnieniem ww. zmian. 

 
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w ofertach oraz na podstawie art. 12a 

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 
1579 ze zm.) Zamawiający przedłuża terminy: 

- składanie ofert: do dnia 11.05.2018 r. do godz. 10:00, 
- otwarcie ofert: dnia 11.05.2018 r. do godz. 10:30 
 
Zgodnie z dyspozycją art. 12a ust. 2 Zamawiający zamieszcza na portalu Urzędu 

Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 
 
 

 
prof. dr hab. Adam Jezierski 
REKTOR 
Uniwersytetu Wrocławskiego 


