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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” 

 

 

 

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

podstawie art. 38 ustęp 2 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 wpłynęły do Zamawiającego 

zapytania dotyczące treści SIWZ. Poniżej przedstawiamy treść pytań i udzielone odpowiedzi: 

Pytanie 1: 

Odnosząc się do sformułowanego w ogłoszeniu o zamówieniu z dnia 13.08.2012 roku opisu 

sposobu dokonywania oceny warunku wiedzy i doświadczenia (pkt. III.3.2) ogłoszenia) 

zwracamy uwagę na następujący fakt – nieokreślenie w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia wartości robót stanowiącej element warunku odnoszącego się 

do doświadczenia wykonawcy, lecz uzależnienie jej od wartości składanej w postępowaniu 

oferty, narusza zasady jawności i przejrzystości postępowania oraz utrudnia dostęp do 

podstawowych informacji o zamówieniu potencjalnym wykonawcom. 

Potwierdza to m.in. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30.10.2008 roku o sygn. akt 

KIO/UZP/1125/08 (odpis w załączeniu). 

W związku z powyższym prosimy o zgodny z obowiązującymi przepisami opis sposobu 

dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, tj. określenie wartości robót 

spełniających warunek posiadania wiedzy i doświadczenia w złotych. 

Prosimy o dokonanie odpowiedniej modyfikacji ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ do dnia 

16.08.2012 roku. 

Odpowiedź: 

Stosowne zmiany zostały dokonane. Zakres modyfikacji siwz został określony odrębnym 

pismem, którego treść została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=3681
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=3681
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Pytanie 2: 

W uzupełnieniu do naszego pisma w sprawie opisu sposobu dokonywania oceny spełniania 

warunków udziału w postępowaniu zwracamy uwagę, że również opis sposobu dokonywania 

oceny spełniania warunku posiadania odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej (pkt. 

III.3.5) ogłoszenia) został sformułowany niezgodnie z obowiązującymi przepisami.  

W związku z powyższym prosimy również o określenie wartości ubezpieczenia OC oraz 

środków finansowych, którymi dysponuje wykonawca, w złotych. 

Odpowiedź: 

Stosowne zmiany zostały dokonane. Zakres modyfikacji siwz został określony odrębnym 

pismem, którego treść została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.  

  


