
 

38-350 Bobowa, ul. Rynek 21  
tel./fax. +48 018 35-14-300, +48 018 35-14-034 

e-mail: um@bobowa.pl     strona internetowa: www.bobowa.pl 

URZĄD MIEJSKI 
   w Bobowej 

 
ZP 341/1/2009 
Bobowa, 2009-02-03 
 
 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 
 
 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP 341/1/2009. 
Nazwa zadania:  Budowa sali gimnastycznej wraz z zespołem szatni i zapleczem 

technicznym przy Zespole Szkół nr.1 w Bobowej. 
 
 W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia informujemy:  
 
Treść zapytania :  
1.W punkcie V 3a SIWZ jest zapis: „którzy w ciągu 5 ostatnich lat przed dniem wszczęcia 
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, wykonali z naleŜytą starannością 
przynajmniej dwa zamówienia polegające na budowie lub przebudowie budynków o łącznej 
kwocie co najmniej 2.500.000 zł( słownie :dwa miliony pięćset tysięcy zł) natomiast w pkt VI 
pkt 2 b SIWZ jest zapis” wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu 
lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonali przynajmniej dwa zamówienia polegające 
na budowie budynków o łącznej kwocie co najmniej 3.500.000,00 zł ( słownie trzy miliony 
pięćset tysięcy zł) z podaniem ich wartości 
oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty te 
zostały wykonane naleŜycie( wg załącznika nr 4)   
Proszę o sprecyzowanie, czy naleŜy przedstawić roboty i dokumenty potwierdzające ich 
wykonanie na kwotę 2.500.000  czy 3.500.000 zł. 
2.W pkt V4 SIWZ jest wymóg przedstawienia przychodu ze sprzedaŜy w ciągu ostatnich 
trzech, czy wymóg dotyczy równieŜ roku 2008 ? 
3. W obmiarach dot. robót budowlanych poz. dział 16 oraz w projekcie zaplanowana jest 
posadzka sportowa z deszczułek  na  gwoździe gr.  22 mm, czy moŜna skalkulować zastępczo 
posadzkę systemową typu Junkers lub Tarkott dąb 22 mm lub inne? 
 
Odpowiedzi. 
Ad.1Po dokonaniu zmiany w dniu 03.02.2009r Rozdział VI pkt 2b SIWZ otrzymuje 
brzmienie 
wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie, wykonali przynajmniej dwa  zamówienia polegające na budowie lub 
przebudowie budynków o łącznej  kwocie co najmniej 2.500.000,00 zł brutto(słownie: dwa  
miliony pięćset  tysięcy zł) z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz 
załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty te zostały wykonane naleŜycie;( wg 

załącznika nr 4) 
 
Ad.2 Tak zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ 
Ad.3 Nie.  Proszę wycenić zgodnie z dokumentacja techniczną. 
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 Zamawiający informuje, Ŝe pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiąŜące przy składaniu ofert. 
 
 
Do wiadomości: 
- wszyscy uczestnicy 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
Kierownik Zamawiającego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


