
 

Warszawa, 19 listopada 2020 r. 

Rej. ZP: UD-VI-ZP/42/20) 
 
Wszyscy uczestnicy postępowania 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Rozbudowa modułowa Szkoły 
Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117 w Warszawie” -  UD-VI-ZP/42/20  

 

 

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 
publicznych1 przekazuje odpowiedzi na pytania dotyczące ww. postępowania: 

Pytanie 1: 
Mając na uwadze otwarcie możliwości złożenia oferty szerszemu gronu Wykonawców a tym samym 
większy wybór najkorzystniejszej oferty dla Zamawiającego prosimy o wyrażenie zgody na 
rozszerzenie zakresu wykonywanych prac w następującej formie: 

Treść obecnie obowiązującego zapisu SIWZ: 

Część III SIWZ punkt 17. Warunki udziału w postępowaniu podpunkt B. zdolności technicznej lub 
zawodowej wykażą, że: 
a) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę polegającą na 
wybudowaniu budynku użyteczności publicznej (budynek o kubaturze nie mniejszej niż 2000 m3 w 
technologii tradycyjnej murowanej i/lub w technologii monolitycznej (polegającej na wykonywaniu 
konstrukcji z żelbetu), za wyjątkiem obiektów przemysłowych wielkogabarytowych typu hale stalowe, 
systemowe hale, hale przemysłowe, magazyny, garaże i myjnie samochodowe) wraz z przyłączami i 
urządzeniem przyległego terenu, o wartości nie mniejszej niż 3 miliony złotych brutto. 

Treść proponowanego zapisu SIWZ: 

Część III SIWZ punkt 17. Warunki udziału w postępowaniu podpunkt B. zdolności technicznej lub 
zawodowej wykażą, że: 
a) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę polegającą na 
wybudowaniu lub przebudowie budynku użyteczności publicznej (budynek o kubaturze nie mniejszej 
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niż 2000 m3 w technologii tradycyjnej murowanej i/lub w technologii monolitycznej (polegającej na 
wykonywaniu konstrukcji z żelbetu), za wyjątkiem obiektów przemysłowych wielkogabarytowych 
typu hale stalowe, systemowe hale, hale przemysłowe, magazyny, garaże i myjnie samochodowe) 
wraz z przyłączami i urządzeniem przyległego terenu, o wartości nie mniejszej niż 3 miliony złotych 
brutto.  

Odpowiedź : 

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. Natomiast Zamawiający uszczegóławia interpretację, że pod 
pojęciem "….jedną robotę polegającą na wybudowaniu budynku użyteczności publicznej...", 
Zamawiający uzna budowę lub rozbudowę. (Przy czym nowy budynek lub nowa cześć budynku (o 
którą rozbudowano istniejący) musi być o kubaturze nie mniejszej niż 2000 m3 w technologii 
tradycyjnej murowanej i/lub w technologii monolitycznej (polegającej na wykonywaniu konstrukcji z 
żelbetu)  

Pytanie 2: 

W odniesieniu do ogłoszenia nr 607903-N-2020 z dnia 09.11.2020, z uwagi na fakt iż do przetargu 
należy złożyć cenę ryczałtową, prosimy o udostepnienie dokumentacji w wersji edytowalnej, 
umożliwiającej wykonanie przedmiarów prac, oraz udostępnienie kosztorysów Inwestorskich w 
formacie pliku umożliwiającego jego edycję w programach kosztorysowych, np. NORMA PRO, ZUZIA.  

Odpowiedź : 

Zamawiający nie udostępnia plików dokumentacji projektowej w wersji edytowalnej (np. pliki typu 
CAD, DOC czy XLS itp.). Zamawiający nie udostępnia również plików przedmiarów w wersji 
edytowalnej (w programach kosztorysowych, tj. np. NORMA, ZUZIA itd.). 
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