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Łódź, dnia 16.08.2012 roku 

 

 

  

 

Uczestnicy  

postępowania przetargowego 

 

 
 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowa 

termomodernizacja budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. H. 
Wieniawskiego w Łodzi – wymiana stolarki budowlanej, ocieplenie ścian” 

 

 

 

Uwzględniając treść udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi na zadane pytania, 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. H. Wieniawskiego w Łodzi, działając na 

podstawie art. 38 ustęp 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku (Dz. U. z 

2010 roku, nr 113, poz. 759, nr 161, poz. 1078 i nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 roku, nr 5, poz. 13, 

nr 28, poz. 143, nr 87, poz. 484 i nr 234, poz. 1386) informuje, że dokonuje modyfikacji zapisów 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakres modyfikacji obejmuje: 

a) Rozdział V – Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków (pkt. B) – po zmianie punkt otrzymuje brzmienie: 

B. posiadają doświadczenie zawodowe w zakresie zrealizowanych minimum 2 podobnych 

zamówień, tj. wykonania robót inwestycyjnych i/lub kompleksowych remontowo - 

modernizacyjnych w obiektach użyteczności publicznej zdefiniowanych w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U. nr 75, 

poz. 690 z późniejszymi zmianami) obejmujących łącznie prace termomodernizacyjne 

ścian, dachów, stropodachów oraz wymianę (instalowanie) stolarki budowlanej o 

wartości brutto każdej z nich min. 900.000,00 zł, w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

– w tym okresie;  

ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o złożone w ofercie dokumenty, ocena 

nastąpi według formuły „spełnia – nie spełnia” 

b) Rozdział V – Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków (pkt. D) – po zmianie punkt otrzymuje brzmienie: 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=3681
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D. posiadają aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie 

mniejszej niż 900.000,00 zł. 

ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o dokumenty, które Wykonawca złoży w 

ofercie, ocena nastąpi według formuły „spełnia – nie spełnia” 

c) Rozdział V – Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków (pkt. E) – po zmianie punkt otrzymuje brzmienie: 

E. znajdują się w odpowiedniej sytuacji finansowej poprzez dysponowanie środkami 

własnymi lub oddanymi do dyspozycji przez instytucje bankowe w wysokości nie 

mniejszej niż 900.000,00 zł. 

ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o dokumenty, które Wykonawca złoży w 

ofercie, ocena nastąpi według formuły „spełnia – nie spełnia” 

d) Rozdział VI – Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w 

celu potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu (pkt. 6 ppkt b)) – po 

zmianie punkt otrzymuje brzmienie: 

b) wykaz (wzór w SIWZ) zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie minimum 2 podobnych zamówień, tj. wykonania robót inwestycyjnych i/lub 

kompleksowych remontowo - modernizacyjnych w obiektach użyteczności publicznej 

zdefiniowanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (DZ.U. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) obejmujących łącznie 

prace termomodernizacyjne ścian, dachów, stropodachów oraz wymianę 

(instalowanie) stolarki budowlanej o wartości brutto każdej z nich min. 900.000,00 zł 

– do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały 

wykonane należycie; przedłożone dokumenty (wykaz + dokumenty uwiarygodniające) 

winny łącznie zawierać wartość zrealizowanych prac, przedmiot zrealizowanych prac, 

dat wykonania oraz danych teleadresowych odbiorców. 

e) Rozdział VI – Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w 

celu potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu (pkt. 6 ppkt d)) – po 

zmianie punkt otrzymuje brzmienie: 

d)  dokument opłaconej polisy, a w przypadku jego braku inny dokument potwierdzający, 

że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

powadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie 

mniejszej niż 900.000,00 zł. 
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f) Rozdział VI – Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w 

celu potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu (pkt. 6 ppkt h)) – po 

zmianie punkt otrzymuje brzmienie: 

h) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 

wykonawca  posiada  rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków 

finansowych lub zdolność kredytową  wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 

900.000,00 zł - wystawiona nie  wcześniej niż  3 miesiące przed upływem  terminu 

składania ofert. 

 

Niniejszy dokument staje się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 


