
                                                dnia, 06.10.2008 r.

Sprawa: Przetargu na budow  hali sportowej – zapytanie o wyja nienie.

Odpowiadaj c na Pa stwa pytanie z dn. 01.10.2008 r.:

1. Wg pkt. VIII ppkt.9 SIWZ do oferty nale y do czy  wykaz wykonanych w okresie
ostatnich pi ciu lat robót budowlanych, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest
krótszy – w tym okresie,  Natomiast wg og oszenia o zamówieniu (nr 224219 z dn.
18.09.2008 r.) w opisie warunków udzia u w post powaniu nale y wykaza  si  co
najmniej 2 robotami budowlanymi odpowiadaj cymi swoim rodzajem robotom
stanowi cym przedmiot zamówienia o warto ci nie mniejszej ni  4.000.000,00 z
brutto ka da”.

2. Oczywist  spraw  jest znaczny wzrost cen robót budowlanych w ostatnich pi ciu
latach. Warto  wykonania robót w tym okresie obecnie wzros a nawet o
kilkadziesi t procent, w zwi zku z czym warto  obiektów budowlanych o
zbli onych parametrach technicznych i funkcjonalno-u ytkowych oraz w zakresie
prac podobnym do przedmiotu zamówienia w tym okresie jest znacznie ni sza ni
obecnie.

           „Czy w zwi zku ze znacznym wzrostem cen robót budowlanych w ci gu ostatnich 5
           lat oferent spe ni warunek udzia u w post powaniu okre lony w pkt. VIII ppkt. 9
           SIWZ wykazuj c si  wykonaniem obiektów sportowych o zbli onych parametrach
           technicznych i funkcjonalno-u ytkowych oraz w zakresie prac podobnym do
           przedmiotu zamówienia – bez wymaganej warto ci?”.

Uprzejmie informujemy e:

ad. 1. Dla spe nienia warunku wystarczaj cym jest wykazanie jednego zadania o warto ci
nie mniejszej ni  4.000.000,00 z  brutto odpowiadaj cym  swoj  charakterystyk  robotom
budowlanym stanowi cym przedmiot zamówienia.

ad.2.  Oferent spe ni warunek udzia u w post powaniu okre lony w pkt. VIII ppkt. 9 SIWZ
wykazuj c si  wykonaniem obiektów sportowych o zbli onych parametrach technicznych i
funkcjonalno-u ytkowych, oraz w zakresie prac podobnym do przedmiotu zamówienia z
wymagan  warto ci  nie mniejsz  ni  4.000.000,00 z  brutto.
Zamawiaj cy ustalaj c powy sz  wymagan  warto  wzi  pod uwag  warto  kosztorysu
inwestorskiego przedmiotu zamówienia jak równie  wzrost cen robót budowlanych w
ostatnim okresie.


