Znak sprawy: 32/TP/2021

Warszawa, dnia 26.04.2021 r.
Wykonawcy uczestniczący w
postępowaniu nr 32/TP/2021

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, pn.: „Roboty budowlano-wykończeniowe na terenie Ośrodka
opiekuńczo wychowawczego przy ul. Zaruskiego w Warszawie”

KOMUNIKAT 2
Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp,
niniejszym przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie 1
Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi w poniższej kwestii:
zgodnie z zapisem w SWZ dotyczącej spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału
w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni
warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże,
że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum:
- robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie budynku
lub zespołu budynków użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej
1 000 m2;
- robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie budynku
lub zespołu budynków użyteczności publicznej o wartości zamówienia co najmniej
1 000 000,00 zł (słownie złotych : jeden milion pięćset)
Czy poprzez budynek lub zespół budynków użyteczności publicznej Zamawiający
rozumie budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości,
kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki
społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu,
obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty
lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania
podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek
biurowy i socjalny ?
Odpowiedź
Poprzez budynek lub zespół budynków użyteczności publicznej Zamawiający rozumie
budynek lub zespół budynków o jakich mowa w § 3 pkt 6) Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 r.
Pytanie 2
Czy Zamawiający dopuszcza spełnienie w/w zapisu jedną referencją spełniającą obydwa
kryteria?

Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza spełnienie obydwu kryteriów warunkujących
w postępowaniu, dotyczących zdolności zawodowej jedną referencją.

udział

Pytanie 3
Proszę o podanie wymaganej przez Zamawiającego wysokości kwoty zamówienia?
Odpowiedź
Na stronie Zamawiającego zamieszczony jest plan zamówień publicznych na rok 2021,
w którym określona została orientacyjna wartość zamówienia netto.
Niniejsze wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SIWZ. Wykonawcy
zobowiązani są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert.

