
 
Barlinek, 6 września 2013r. 

 
        Uczestnicy postępowania 
         o udzielenie zamówienia 

 

Dotyczy: przetargu ograniczonego  na robotę budowlaną  pn. „ Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinny A, segment 3,4 i 5 w 

Barlinku przy ul. 11-go Listopada ”. 

 
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO TREŚCI OGŁOSZENIA  

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt.2)  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 9 sierpnia 2013 poz. 907), odpowiada na pytania, jakie wpłynęły od 

wykonawcy w dniu  6 września 2013 roku, w stosunku do treści Ogłoszenia o zamówieniu oraz treści Wniosku 

Warunków o Dopuszczenie do Udziału w przedmiotowym postępowaniu przetargowym. 

PYTANIE 1 
Rozdz.IV pkt. 2 – Wiedza i doświadczenie – Zamawiający wymaga od Wykonawcy na potwierdzenie wiedzy i 

doświadczenia wykazania min. 2 robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie o wartości nie mniejszej niż 3 800 000 PLN brutto 

natomiast w załączniku nr 5 „ Wykaz wykonanych zamówień / roboty budowlane/” Wykonawca ma wykazać się 

doświadczeniem, polegającym na wykonaniu/zakończeniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o wartości wykonanych robót PLN netto. Prosimy 

o wyjaśnienie tej kwestii. Jaką wartość (brutto czy netto) ma wykazać w załączniku Wykonawca ? 

 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z załącznikiem nr 5 do Wniosku o dopuszczenie do udziału kolumna 5 
Wykonawca ma przedstawić wartość wykonanych robót netto oraz brutto.  
 
PYTANIE 2 
Rozdz. IV pkt.9 ppkt.2) – Jakie dokumenty potwierdzające pełnienie funkcji kierownika budowy i nadzorowania 
prac związanych z prowadzeniem budowy związane z realizacją budowy budynku wielorodzinnego może 
przedłożyć Wykonawca ? Czy może to być np. oświadczenie kierownika o podjęciu obowiązków kierownika 
budowy bądź oświadczenie o zakończeniu budowy? 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający wyjaśnia, że Dnia 20 lutego 2013 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Prezesa Rady 
Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, 
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231), jednym z takich dokumentów 
jest wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
Zamawiający informuje, że oświadczenie kierownika budowy jest wystarczającym dokumentem. 
 
 
 
 
 
 
 
Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer telefonu:+48 fax 0957462348 e-
mail:btbs@gryfnet.pl. W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający przedłoży dowód 
nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną. 
 
 

 


