
Krośnice, dnia 24 kwietnia 2014 roku 

RGPOŚiI.271.18.3.2014 

  
  

Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu przetargowym 

  

  

dotyczy: zamówienia publicznego znak: RGPOŚiI.271.18.2014 z dnia 11 
kwietnia 2014 r., pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół w Bukowicach” 

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

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 
wobec zapytań Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 
poniżej treść odpowiedzi na zadane zapytania: 
  
Pytanie nr 1: 
Prosimy o wyjaśnienie czy „wyposażenie ruchome”, zgodnie z przedmiarem 
załączonym w uzupełnieniu z dnia 23.04.2014, wchodzi w zakres zamówienia? 

Odpowiedź nr 1: 
Wyposażenie ruchome, o których mowa w części przedmiaru robót pn.: 
„wyposażenie ruchome” z wyjątkiem:  

       poz. 99 – Znaki ewakuacyjne w ilości 42 kpl,  

       poz. 100 – gaśnice proszkowe w ilości 8 kpl.  
zostanie dostarczone przez Zamawiającego w ramach odrębnego postępowania 
przetargowego.  
Zatem Wykonawca w cenie ofertowej winien uwzględnić wyłącznie wyposażenie 
ruchome opisane w pozycjach jak wyżej. 
  
Pytanie nr 2: 
Prosimy o wyjaśnienie jakie dokumenty powinien załączyć wykonawca polegając na 
zasobach innego podmiotu w zakresie spełniania warunku posiadania wiedzy i 
doświadczenia w wykonaniu obiektów o wartości min. 7 000 000 zł brutto. 
Odpowiedź nr 2: 
Wykonawca polegając na zasobach innego podmiotu na potwierdzenie spełnienia 
warunku posiadania wiedzy i doświadczenia w wykonaniu co najmniej dwóch 
obiektów użyteczności publicznej o wartości minimum 7.000.000 zł brutto każdy 
winien okazać się dokumentami o których mowa w ust. 5 pkt. 3) rozdziału 4 SIWZ. 
  
Pytanie nr 3: 
Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje ważnym pozwoleniem na wycinkę 
drzew, ponieważ ważność posiadanego minęła 31.03.2014. 
Odpowiedź nr 3: 
Zamawiający wystąpi do Starosty Powiatu Milickiego z wnioskiem o zmianę decyzji 
na wycinkę drzew w części dotyczącej terminu usunięcia. Tym samym Wykonawca 
będzie dysponował w trakcie realizacji zadania odpowiednią decyzją administracyjną 
zezwalającą na usunięcie drzew. 
  
Pytanie nr 4: 



Obiekt znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, ochrony krajobrazu i 
obserwacji archeologicznej. Prosimy o udostępnienie uzgodnień z Dolnośląskim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w powyższym zakresie. 
Odpowiedź nr 4: 
Zamawiający udostępnia uzgodnienie z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków o treści jak w załączniku do niniejszego pisma. 
  
Pytanie nr 5: 
Prosimy o udostępnienie decyzji środowiskowej. 
Odpowiedź nr 5: 
Zamawiający nie posiada decyzji środowiskowej uwarunkowaniach dla 
przedmiotowej inwestycji, gdyż nie była wymagana na etapie uzyskania decyzji o 
pozwoleniu na budowę. 
  
Pytanie nr 6: 
Prosimy o wyjaśnienie czy Inwestycja jest zlokalizowana w obszarze Natura 2000? 

Odpowiedź nr 6: 
Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze Natura 2000. 
  
Pytanie nr 7: 
Prosimy o informację czy Zamawiający wskaże miejsce wywozu urobku z wykopów? 

Odpowiedź nr 7: 
Zamawiający nie dysponuje terenem odpowiednim do wywozu nadmiaru mas 
ziemnych. Gospodarkę tym odpadem Wykonawca winien zapewnić we własnym 
zakresie. 
 
 Ponadto zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 907, ze zm.) wobec 
zapytania jednego z Wykonawców Zamawiający modyfikuje SIWZ pkt. 6 rozdziału 4 
SIWZ nadając mu nowe brzmienie: 
„Jeżeli Wykonawca dla wykazania spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1, 
polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji 
części zamówienia zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów 
brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez 
złożenie razem z ofertą oświadczenia, które stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ, 
oświadczenia wymienionego w ust. 5 pkt 2 dla każdego z tych podmiotów, zgodnie z 
Załącznikiem Nr 2 oraz dokumentów o których mowa jest w Rozdziale V ust. 2 pkt 1-
5 SIWZ.  
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 
Ustawy , polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 
ust. 2b Ustawy, Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował 
zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania 
zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wymaga przedłożenia przez 
Wykonawcę również dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 5 lit. a-d - w 
przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 Ustawy.” 
  
  
Niniejsze odpowiedzi i modyfikacja stanowią integralną część postępowania 
przetargowego znak: RGPOŚiI.271.18.2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku i są 

http://bip.krosnice.pl/cms_inc/cms_pobierz_dokument.php?id=2217&dok_id=4269


wiążące dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego. 
Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. 
 


