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Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Cewice, dnia 2010-03-08
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(oznaczenie

Zamawiajacego)

Do wszystkich Wykonawców nr post ZI.3411-2/10
Dot.: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZI.3411-2/10 w trybie
przeatrgu nieograniczonego na Przebudowe kompleksu sportowego przy Szkole
Podstawowej
w Siemirowicach,
odnowienie
elewacji budynku
szkoly
z
zagospodarowaniem terenu posesji i budowa ogrodzenia terenu szkoly.
WYJASNIENIE
tresci SIWZ

Wójt Gminy Cewice w imieniu Gminy Cewice z siedziba organu Wykonawczego gminy 84312 Cewice, ul. W. Witosa 16, dzialajac zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2, 6 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku - Prawo zamówien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655 z pózno zm.), wyjasnia tresc Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
sporzadzonej. w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowe

kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Siemirowicach, odnowienie
elewacji budynku szkoly z zagospodarowaniem terenu posesji i budowa ogrodzenia
terenu szkoly.
PYtanie 1.
Czy Zamawiajacy w ramach spelnienia warunku udzialu w postepowaniu uzna wykonanie
boisk o nawierzchni poliuretanowej o wartosci 837319,37 w ramach jednego zadania oraz
497961,57 w ramach jednego zadania. Wykonana przez Nas realizacja jest bardzo
porównywalna z wymaganiem przez Zamawiajacego, brakuje tylko 2 038,43 zl, nie jest to
kwota, która ma wplyw na jakosc prac oraz doswiadczenia Wykonawcy. Prosze o
dopuszczenie referencji dotyczacych boisk z nawierzchnia poliuretanowa o ww. kwotach.
Odpowiedz
Zamawiajacy informuje, ze zapisy SIWZ w zakresie dotyczacym spelniania przez
Wykonawce warunku doswiadczeniaprecyzyjnieokreslaja rodzaj i wartosc robót, które
wedlug Zamawiajacego stanowia o takim doswiadczeniu, które zagwarantuje prawidlowe
wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiajacy rozumie motywacje Wykonawcy, iz róznica
pomiedzy wykonanym zamówieniem, a warunkiem okreslonym w SIWZ jest niewielka.
Jednakze z uwagi na koniecznosc zapewnienia przejrzystosci postepowania, a nade
wszystko zachowania zasady uczciwej konkurencji Zamalviajacy nie dopuszcza uznania
referencji potwierdzajacych wykonanie boisk o nawierf,ChJfi poliuretanowej o kwotach
mniejszych niz 500 000,00 zl kazda.
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