
Zamawiający informuje, Ŝe wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ na remont 
pomieszczeń w budynku Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.  
PoniŜej Zamawiający podaje treść pytań oraz odpowiedzi: 
 
Pytanie nr 1. Prosz ę o sprecyzowanie pkt. 6.2-2 wymaganej wiedzy i 
doświadczenia w 
odniesieniu do sformułowania : " ...wykonali co naj mniej 2 zamówienia, 
odpowiadaj ące swoim rodzajem i warto ści ą robot ą budowlanym stanowi ącym 
przedmiot zamówienia tj. zamówienia okre ślone w  pkt. 3 ppkt 3 .1 
SIWZ..." 

 
odpowiedź 
Zamawiający modyfikuje warunki jakie muszą spełniać wykonawcy w zakresie dokumentów, 
których Ŝąda na potwierdzenie spełniania warunku posiadania niezbędnej wiedzy i 
doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia. Zamawiający uwaŜa, Ŝe jeśli chodzi 
o sformułowanie Ŝe zamówienia których wykonaniem musi się wykazać Wykonawca muszą  
odpowiadać swoim rodzajem  robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia jest 
jasne – opis zamówienia za pomocą przedmiarów , projektów, specyfikacji technicznej 
wykonania robót oraz kodów CPV jest wystarczający. Natomiast co do wartości zamówień 
którymi mysi się wykazać Wykonawca, Zamawiający określa tę wartość na 1.200.000 zł dla 
kaŜdego zamówienia. W związku z tym Zamawiający modyfikuje treść ogłoszenia oraz SIWZ 
na postawie art. 4 i 4a Pzp. 
 
 
Pytanie nr 2. Prosz ę o potwierdzenie wysoko ści kwoty ubezpieczenia polisy 
lub innego dokumentu ubezpieczenia OC - pkt. 6,2 pp kt 6,2,3 

 
odpowiedź 
Dla warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej Wykonawcy i sposobu oceny jego 
spełniania o treści jak niŜej 
 

3. 

wykonawca znajduje się w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie 
zamówienia  

polisa lub inny dokument ubezpieczenia 
potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę 
nie mniejszą niŜ cena oferty. 

 
 
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ oraz ogłoszenia i uściśla sposób spełniania warunku w 
sposób następujący: 
 

3. 

wykonawca znajduje się w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie 
zamówienia  

polisa lub inny dokument ubezpieczenia 
potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę 
nie mniejszą niŜ 1.200.000 zł. 

 
 


