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Do wszystkich wykonawców

Odpowiedź na zapytanie

Dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego na : remontpomieszczeń mieszkalnych i ciągów komunikacyjnych w budynku

Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie.

Zamawiający — Dom Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie, działając

zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) w związku z zapytaniem jakie wpłynęło od Wykonawcy

uprzejmie wyjaśnia, co następuje:

Pytanie

Niniejszym zwracam się z uprzejmym zapytaniem, czy istnieje możliwość wprowadzenia
zmiany/korekty do SIWZ dotyczącej "Warunku udziału w postępowaniu" (punkt VII, podpunkt
8, sekcja 3). Zapytanie kieruję do Państwa w związku z faktem, że moja firma LOBOSERWIS

istnieje od lutego 2019 r i nie posiadam jeszcze referencji dotyczących malowania budynków
użyteczności publicznej, a chciałbym uniknąć konieczności sztucznego występowania jako

konsorcjum. Punkt VII, podpunkt 8, sekcja 3 SIWZ brzmi: "Wykonawcaspełni warunek jeżeli
wykaże, że: - wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedno
zamówienie na prace malarskie wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto wewnątrz

budynku użyteczności publicznej (m.in. DPS,szpital, Dom Dziecka)." Moje zapytanie dotyczy
usunięcia zapisu "użyteczności publicznej (m.in. DPS,szpital, Dom Dziecka)."i pozostawienia
zapisu:" Wykonawcaspełni warunek jeżeli wykaże, że: - wykonał w okresie ostatnich pięciu

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie co najmniej jedno zamówienie na prace malarskie wartości nie mniejszej niż

100.000,00 zł brutto wewnątrz budynku."

Odpowiedź:

Ze względu na specyfikę obiektu, w którym mają być prowadzone prace remontowe

Zamawiający nie może zrezygnowaćze spełnienia przez oferenta warunku wykonywania prac

malarskich w obiekcie użyteczności publicznej. Zamawiający nie wymaga doświadczenia

wykonywania prac tylko i wyłącznie w DPS ale również w innych obiektach o podobnym

charakterze, gdzie w ruchu ciągłym przebywają ludzie (w przypadku Zamawiającego również

ludzie chorzy). Dlatego zapis spełnienia tego warunku dotyczy szeroko rozumianych

budynków użyteczności publicznej. Rezygnacja przez Zamawiającego z tego zapisu mogłaby

zagrażać prawidłowemu wykonaniu zamówienia.

Dlatego Zamawiający utrzymuje zapis zawarty w SIWZ.

 


