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• 16= ODPOWIEDZI / ZMIANA NR 2 DO SIWZ

ITK. III.271 .T. 1.2017.ZW Brzesko. 2018.01.19

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579). Zamawiający -  Gmina Brzesko -  
reprezentowana przez Zastępcę Burmistrza odpowiada na pytania zadane przez wykonawców 
dot. zamówienia publicznego na zadanie: „Termomodernizacja 5 placówek edukacyjnych 
(PSP nr 3 Brzesko, PSP Buczę, PSP Jadowniki, PSP Jasień, PSP Szczepanów) w Gminie 
Brzesko” ogłoszenie w BZP pod nr 501902-N-2018 z dnia 2018.01.09
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Pytanie:

Zamawiający wymaga dla części Ido 5 referencji w zakresie:

- jedno zadanie, polegające na wykonaniu robót budowlanych tożsamych co do rodzaju z 
zasadniczymi robotami objętymi przedmiotem niniejszego zamówienia w budynku

Proszę o dokładne doprecyzowanie co ma być zakresem referencji czy ma być to zakres 
termo modernizacyjny wraz z instalacja fotowoltaiczna czy wystarczy tylko referencja w' 
zakresie fotowoltaiki czy wystarczy tylko referencja w zakresie termomodernizacji.

Odnów iedź:

Zamawiający w treści SIWZ w części 5. Warunki udziału w postępowaniu określił warunki w 
zakresie zdolności technicznej lub zawodowej dla każdej części osobno. Zgodnie z ustawą 
Prawo zamówień publicznych warunki zdolności technicznej lub zawodowej określa się jako 
minimalne i proporcjonalne do przedmiotu zamówienia. Ze względu na różnice w zakresach 
pomiędzy częściami warunki udziału zostały określone dla każdej części osobno. Zatem 
wykonawca winien przedstawić dokumenty potwierdzające spełnienie warunków dla każdej 
części odpowiednio do jej zakresu określonego przez zamawiającego. Jeżeli w zakresie części 
zamówienia nie ma np. robót w zakresie fotowoltaiki zamawiający nie wymaga żeby dla tej 
części referencje potwierdzały wykonanie robót w zakresie fotowoltaiki. Wykonawca winien 
zapoznać się z zakresem rzeczowym poszczególnych części i przedstawić referencje robót o 
tożsamym zakresie.

Zmiany wynikające z odpowiedzi na pytania powodują odpowiednio zmiany SIWZ. 
Zamaw iający informuje, że zmiany wskazane w niniejszych wyjaśnieniach stają się integralną 
częścią SIWZ. a Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić je podczas sporządzania oferty
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Otrzymują: Z-ca ^W ISTK ZA
1 x Wykonawcy biorący udział w przetargu
1 x strona internetowa Zamawiającego www.brzesko.nl mgr inz- Jerzy Tyrkiel
1 x a/a
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