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Dziekanowice, dnia 27 sierpnia 2018 r.  

 

 

Postępowanie nr MPP-02-2018 

 

 

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: 

„DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW Rozbudowa infrastruktury magazynowo – konserwatorsko - wystawienniczej 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”. 

 

Działając na podstawie art. 38 ust 1 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 

(dalej PZP), w związku z otrzymaną od Wykonawcy prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający podaje treść pytania 

Wykonawcy wraz z odpowiedzią oraz dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

Pytanie 1 

Zwracamy się zapytaniem dot. spełnienia warunków udziału w przetargu (dot. pkt. 8.1.3.1. Specyfikacji). Jako Generalny 

Wykonawca w okresie ponad 25-letniej działalności w budownictwie wykonaliśmy zarówno roboty budowlane obiektów 

użyteczności publicznej (obiektu muzeum, biurowców, budynków socjalnych oraz hal handlu hurtowego) oraz obiekty 

przemysłowe w zakresie prac branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. 

W okresie od 2006 r. wykazaliśmy się wykonawstwem przynajmniej 2 obiektów użyteczności publicznej w zakresie robót branży 

budowlanej w ramach Generalnego Wykonawstwa hal handlu hurtowego. 

Niemniej jednak z uwagi na brany pod uwagę okres referencji z ostatnich 5 lat oraz zakresu wykonawstwa prac budowlanych 

oraz sanitarnych i elektrycznych, aktualne wymogi wykluczają możliwość ofertowania przez nas w/w zamówienia. W naszym 

portfolio posiadamy przynajmniej 2 obiekty użyteczności publicznej (handlowe) o wartości powyżej 10 mln zł brutto każda, ale 

wykonanych w latach 2010-11 i 2006 oraz wyłącznie w zakresie prac budowlanych. Prace sanitarne i elektryczne wykonaliśmy 

wielokrotnie w ramach innych inwestycji (np. w 2016 r.) jako Generalny Wykonawca budownictwa przemysłowego. Ponadto 

wśród zrealizowanych przez nas inwestycji kubaturowych znajdują się też zamówienia o wartości kilkudziesięciu oraz ponad 

100 mln zł. brutto. 

Podsumowując, czy w przypadku Państwa przetargu warunkiem kategorycznym jest wykonanie obiektów użyteczności 

publicznej? Jeżeli tak, to czy okres ich realizacji może obejmować ostatnich 10-15 lat? 

Czy w przyszłości, w kolejnych prowadzonych postępowaniach o podobnym zakresie, bierzecie Państwo pod uwagę:  (1) 

rozszerzenie wymogów ofertowych o referencje z całego okresu działalności oferenta (oraz czy byłoby to w ogóle możliwe), jak i 

(2) umożliwienie oferentom wykazania się realizacją w/w prac instalacyjnych w ramach innych obiektów kubaturowych (nie 

kwalifikujących się do budynków użyteczności publicznej)? W ten sposób zwiększają Państwo pulę oferentów oraz możliwości 

realizacji inwestycji zgodnie z zaplanowanym budżetem i terminami. 

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na pismo Wykonawcy, działając na podstawie art. 38 ust. 4 PZP, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ.  

Zmianie ulega opis warunku udziału w postępowaniu w Rozdziale 8 pkt 8.1.3.1 części I SIWZ (IDW). 

 

Jest:  

8.1.3.1. Warunek w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 

lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał 2 

zamówienia na roboty budowlane, z których każde obejmowało wykonanie robót budowlanych w branży budowlanej, sanitarnej i 

elektrycznej, polegających na budowie lub przebudowie** budynków użyteczności publicznej* o wartości nie niniejszej niż 

10.000.000,00 zł brutto każda (słownie: dziesięć milionów złotych) 
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W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), powyższy 

warunek musi być spełniony w całości, przez co najmniej jednego z Wykonawców. 

 

Zapis otrzymuje brzmienie:  

8.1.3.1. Warunek w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że  w okresie ostatnich 10 

lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał 2 

zamówienia na roboty budowlane, z których każde obejmowało wykonanie robót budowlanych w branży budowlanej, sanitarnej i 

elektrycznej, polegających na budowie lub przebudowie** budynków użyteczności publicznej* o wartości nie niniejszej niż 

10.000.000,00 zł brutto każda (słownie: dziesięć milionów złotych). 

 

Spełnienie warunku udziału w postępowaniu - wykonania wyżej wskazanych robót budowlanych w wyszczególnionym zakresie 

prac branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej - Wykonawca może wykazać poprzez zsumowanie przedstawianego 

doświadczenia, tzn. że Wykonawca może wykazać w ramach dwóch wykonanych zamówień lub w łącznie w sześciu odrębnych 

zamówieniach o łącznej wartości min. 20.000.000,00 zł brutto  (słownie dwadzieścia milionów złotych), przez co rozumie się, iż 

Wykonawca może wykazać, iż wykonał odrębnie: 

- 2 zamówienia na roboty budowlane, z których każde obejmowało wykonanie robót budowlanych w branży budowlanej 

polegających na budowie lub przebudowie** budynków użyteczności publicznej*,  

- 2 zamówienia na roboty budowlane, z których każde obejmowało wykonanie robót budowlanych w branży sanitarnej 

polegających na budowie lub przebudowie** budynków użyteczności publicznej*, 

- 2 zamówienia na roboty budowlane, z których każde obejmowało wykonanie robót budowlanych w branży elektrycznej 

polegających na budowie lub przebudowie** budynków użyteczności publicznej*. 

 

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), powyższy 

warunek musi być spełniony w całości, przez co najmniej jednego z Wykonawców. 

* Definicja budynku użyteczności publicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015 poz.1422 ze zm.) 

** Definicje - budowa, przebudowa budynku - zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2017 poz. 

1332 ze zm.). 

 

W zawiązku z podwyższą zmianą, działając na podstawie art. 12a PZP, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas 

niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. 

Nowy termin składania ofert: 14 września 2018 roku do godz. 11:00. 

Nowy termin otwarcia ofert: 14 września 2018 roku do godz. 11:30. 

 

Zmianie ulegają zapisy części I SIWZ (IDW): 

1. Rozdział 13 - Opis sposobu przygotowania ofert pkt 13.7 otrzymuje brzmienie: 

Ofertę można złożyć w kopercie lub innym nieprzeźroczystym opakowaniu. Koperta (opakowanie) ma być opisana: 

 

Adres Zamawiającego 

Oferta – przetarg nieograniczony nr MPP-02-2018 na: 

DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW - Rozbudowa infrastruktury magazynowo – konserwatorsko - wystawienniczej 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 

Nie otwierać przed 14.09.2018 r. godz. 11:30 

Adres Wykonawcy 

 

2. Rozdział 14 - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, punkt 14.1, otrzymuje brzmienie: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.: 

 
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 
Dziekanowice 32 
62-261 Lednogóra 

 

w nieprzekraczalnym terminie: 
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do dnia  14.09.2018 r. do godz.  11:00 

 

3. Rozdział 14 - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, punkt 14.2, otrzymuje brzmienie: 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.09.2018 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 

Dziekanowice 32, Lednogóra. 

 

Powyższe modyfikacje stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla Wykonawców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

 


