Zespół Szkół im. Piastów Opolskich w Krapkowicach
ul. Zamkowa 5
47-300 Krapkowice

Krapkowice, dnia 12 lipca 2018 r.
ZSZ.272.3.2018
Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali siwz do postępowania prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na „Remont części dachu budynku Zespołu Szkół Zawodowych
im. Piastów Opolskich w Krapkowicach”

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJA SIWZ
Zamawiający informuje, że na mocy art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytania
wykonawców udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Pytanie: Czy w ramach wymagań okr. w pkt V ppkt 1.2.3) a) SIWZ, dotyczących zdolności
technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna realizację zadania okr. w tym punkcie, ale
wykonaną z dachówki cementowej Brass, tego samego typu, o bardzo zbliżonym kształcie
i identycznym sposobie montażu w okresie ostatnich 10 lat.
Odpowiedź: TAK.
Pytanie: Uwzględniając usytuowanie budynku w granicy działki prosimy o wyjaśnienie, czy
Zamawiający porozumiał się lub porozumie przed rozpoczęciem realizacji zamówienia
z Proboszczem sąsiadującego kościoła w sprawie umożliwienia wykorzystania do remontu
części działki kościelnej niezbędnej do ustawienia żurawia, rusztowań i transportu
materiałów?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzyskał zgodę Proboszcza parafii pw. Św. Mikołaja
w Krapkowicach na udostępnienie terenu parafii na okres trwania remontu części dachu
budynku szkoły oraz prowadzenia na nim działań związanych z realizacją inwestycji,
w szczególności ustawienia rusztowań, dźwigów i innych maszyn budowlanych niezbędnych
do wykonania tych prac. Teren ten zostanie wyłączony z użytku ogólnego i zabezpieczony
przez Wykonawcę.
Zamawiający, stosownie do treści art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
niniejszym zawiadamia, że modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(SIWZ).
W rozdziale V ust. 1 pkt 1.2.3 ppkt 3a zmienia się zapis:
było:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a)

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, co najmniej jedną robotę budowlaną
odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot
niniejszego zamówienia tj. wykonanie kompleksowych robót w zakresie wykonania
więźby dachowej ze stali i drewna oraz połaci dachowej z dachówki ceramicznej o
powierzchni co najmniej 500 m2 i wartości równej co najmniej 1 000 000,00 PLN
(brutto).

winno być:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
b)

w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, co najmniej jedną robotę budowlaną
odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot
niniejszego zamówienia tj. wykonanie kompleksowych robót w zakresie wykonania
więźby dachowej ze stali i drewna lub drewna oraz połaci dachowej z dachówki
ceramicznej lub betonowej o powierzchni co najmniej 500 m2 i wartości równej co
najmniej 1 000 000,00 PLN (brutto).

W związku z powyższą modyfikacją, działając na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy
Zamawiający informuje, że zmianie uległa treść ogłoszenia o zamówieniu, opublikowanego
w dniu 2 lipca 2018 r. pod Nr 581944-N-2018.
Zmiany treści siwz wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralna część siwz i są
wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o przedmiotowe zamówienie.
Powyższa modyfikacja treści SIWZ wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian
w ofertach wobec powyższego Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
przedłuża termin do składania ofert oraz termin wniesienia wadium w przedmiotowym
postępowaniu do dnia 19 lipca 2018 r. do godz. 10:00.
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