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Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące postępowania 

przetargowego pn. „Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4  w 

Mławie przy ul. Warszawskiej  44a” 

 

Pytania: 

I Pytania dotyczące specyfikacji warunków zamówienia: 

1) W SWZ występują nieścisłości odnośnie wymagań warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

W rozdziale II punkcie 10.4 SWZ widnieje następujący zapis: 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: posiadają właściwe 

zdolności techniczne i zawodowe rozumiane jako: 

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie 

wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w sposób należyty i 

prawidłowy wykonał, co najmniej 4 roboty o charakterze składanej oferty. 

W rozdziale II punkcie 11.6b widnieje następujący zapis: 

b) Wykaz 3 robót budowlanych o charakterze i złożoności porównywalnej z 

zakresem przedmiotowym do niniejszego zamówienia wykonanych nie 

wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i 

miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały 

wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 

inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały 

wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w 

stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. 

Prosimy o zmianę zapisów SWZ: 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: posiadają właściwe 

zdolności techniczne i zawodowe rozumiane jako: 
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- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie 

wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w sposób należyty i 

prawidłowy wykonał, co najmniej 3 roboty budowlane o charakterze składanej oferty. 

2) Prosimy o informację czy ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 

ubezpieczenia w wysokości 10.000.000,00 zł spełnia warunki udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia. 

Suma gwarancyjna posiadanej przez nas w polisie OC nie reguluje odszkodowania w 

zakresie podatku VAT. Odszkodowania są wypłacane z VAT lub bez VAT w 

zależności od roszczenia i sytuacji prawno-podatkowej roszczącego. 

3) W związku z III postępowaniem i niezmienionym terminie zakończenia etapu I w 

stosunku do ogłoszenia nr 2022/BZP 00072762/01 z dnia 2022-03-02 

Prosimy o zmianę zapisów umownych § 4 ust. 1 z: 

1.Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy. 

Etap I - termin realizacji od dnia podpisania umowy do 04.11.2022 r. 

Etap II - zakończenie do 30.10.2023 r. 

Na następujący zapis: 

1.Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się od dnia 

podpisania umowy.  

Etap I - termin realizacji od dnia podpisania umowy do 03.02.2023r. 

Etap II - zakończenie do 30.10.2023 r 

Odpowiedzi:                                                                                                                               

Ad.1. modyfikacja SWZ na w/w postepowanie z dnia 22.06.2022 r.                                                                     

Ad.2. tak spełnia ten warunek                                                                                                        

Ad.3 modyfikacja SWZ na w/w postepowanie z dnia 22.06.2022 r.                                        

Pytanie:                                                                                                                                      

Czy Zamawiający celem rozszerzenia konkurencyjności dopuści do postępowania 

przetargowego podłogę sportowa z wykładziną PCV o grub. 6,5 mm oraz warstwą 

wierzchnią 1,0 mm?                                                                                                        

Odpowiedź:                                                                                                                                                         

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę podłogi sportowej .  

Mława 23.06.2022 r. 

                                                                                               Zatwierdzam:  
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