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Bielsko - Biała, dnia 08.05.2018 roku 

 

 

 

 

Uczestnicy 

postępowania przetargowego 

 

 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie robót budowlano – instalacyjnych obejmujących 

modernizację i przystosowanie do wymogów nowoczesnej ekspozycji budynku zabytkowej 

Willi Rotha” 

 

Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku - Białej działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579) 

informuje, że wpłynęło do Zamawiającego pytanie do treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Treść pytania i udzieloną odpowiedź prezentujemy poniżej: 

Pytanie: 

Zamawiający żąda  w warunkach udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia  

potwierdzenia przez Wykonawcę należytego wykonania 2 zamówień na roboty budowlane 

polegające na remoncie lub  przebudowę, budynku (…) 

Czy Zamawiający uzna spełnienie warunków udziału w tym zakresie, jeżeli Wykonawca wykonał 

robotę budowlaną obejmującą budowę, rozbudowę czy modernizację budynku? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami siwz – Rozdział VI, pkt 6.1. ppkt. 2 lit. c) – Zamawiający wymaga w celu 

potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu wykazania przez Wykonawcę 

posiadania doświadczenia w wykonaniu* w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 

dwóch zamówień na roboty budowlane polegające na remoncie** lub przebudowie*** budynku, 

gdzie: 

** Przez „remont” należy rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w 

stanie pierwotnym.  

*** Przez „przebudowę” należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których 

następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu 

budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia 

zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.  
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W związku z powyższym, Zmawiający uzna, iż w/w warunek zostanie spełniony gdy wskazane 

realizacje będą dotyczyły prac związanych z remontem i/lub przebudową.  

O ile do wskazanych kategorii można zakwalifikować modernizację budynku, to na pewno nie 

budowę czy też rozbudowę.  

Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania realizacji zamówienia obejmujących łącznie 

wymienione kategorie, nie mniej z przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów musi 

jednoznacznie wynikać iż dopuszczalne zapisami siwz wydzielone kategorie potwierdzają 

spełnianie warunku udziału w postępowaniu pod względem czy to kwoty czy też powierzchni. 

 


