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Dotyczy post�powania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 

o warto�ci powy�ej 14 000 euro (procedura uproszczona) którego przedmiotem jest “Remont obiektu 

Zespołu Szkół w Lisznie “ 

 

WYJA�NIENIE TRE�CI SIWZ  

 

W zwi�zku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zło�onymi przez wykonaw-
ców, działaj�c w imieniu Zamawiaj�cego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.1.2004  r. – Prawo 
zamówie� publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.), wyja�niam co nast�puje: 

Pytanie nr 1 

 Prosimy o doprecyzowanie zapisu w pkt.5.1c SIWZ dotycz�cego udokumentowania przez Wykonawc� 

do�wiadczenia w wykonaniu robót budowlanych odpowiadaj�cych co do zakresu i warto�ci przedmioto-
wi zamówienia i wyja�nienie czy zapis o tre�ci “  posiadaj� do�wiadczenie polegaj�ce na wykonaniu w 
okresie ostatnich pi�ciu lat przed dniem wszcz�cia post�powania o udzielenie zamówienia , a je�eli okres 
prowadzenia działalno�ci jest krótszy – w tym okresie co najmniej trzech robót budowlanych , polegaj�-
cych na budowie , lub remoncie obiektów szkolnych , u�yteczno�ci publicznej i innych o warto�ci 

1 000 000 zł lub wi�cej , potwierdzonych referencjami ? 

Odpowied�: 

Zapis ten nale�y rozumie� jako udokumentowanie wykonania minimum 3 robót budowlanych 

o warto�ci po minimum 1 000 000 zł ka�da . 

Pytanie nr 2 

Prosimy o wyja�nienie czy wypełniony przedmiar robót (kosztorys ofertowy) , który nale�y doł�czy� 

do oferty zgodnie z zapisem w pkt. 6.5 SIWZ ma by� wykonany w formie kosztorysu szczegółowego 

z uwidocznieniem szczegółowej kalkulacji ceny dla ka�dej pozycji kosztorysowej , czy te� jako wydruk 

uproszczony z uwidocznieniem jedynie ceny jednostkowej robót dla ka�dej pozycji kosztorysowej 

z narzutami uwzgl�dniaj�cymi wszystkie koszty wchodz�ce w skład tej ceny ? 

 

 

 



Odpowied�: 

Wypełniony kosztorys ofertowy ma by� wykonany w formie kosztorysu szczegółowego z uwidocz-
nieniem szczegółowej kalkulacji ceny dla ka�dej pozycji kosztorysowej . 

 

 

 

Z powa�aniem, 

.................................................................... 

(podpis Kierownika zamawiaj�cego lub osoby, 

której Kierownik zamawiaj�cego 

powierzył wykonywanie zastrze�onych  

dla niego czynno�ci) 

 



 



 


