
Warszawa, dnia 15 marca 2019 r. 

 

 
 

Wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego. 
 

 

 
 

Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa w imieniu i na rzecz, 

którego działa XXIV Liceum Ogólnokształcącego im Cypriana Kamila Norwida w Warszawie, 

ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa, prowadzące postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj.: 

Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie 

zadania pn. Modernizacja boiska szkolnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 24 przy 

ul. Obozowej 60 w Warszawie – działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych, przekazuje poniżej treść otrzymanych pytań o wyjaśnienie zapisów SIWZ wraz z 

udzielonymi odpowiedziami i modyfikacjami. 

 

 

Pytanie 1. 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy wykazania, iż w 

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie – zrealizował, minimum 2 (dwie) roboty budowlane* 

o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto każda, odpowiadających swoim rodzajem i 

złożonością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. obejmujące 

każdorazowo budowę lub remont lub modernizację boiska o nawierzchni poliuretanowej 

i potwierdzi to dokumentami wskazującymi, że wykazane roboty zostały wykonane zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

A nie jak jest zapisane w SIWZ pkt 12.2.2 zdolność techniczna lub zawodowa:  

,,Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – zrealizował, minimum 2 

(dwie) roboty budowlane* o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto każda, 

odpowiadających swoim rodzajem i złożonością robotom budowlanym stanowiącym 

przedmiot zamówienia, tj. obejmujące każdorazowo budowę lub remont lub modernizację 

boiska do piłki nożnej z trawą syntetyczną i potwierdzą to dokumentami wskazującymi, że 

wykazane roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone” 

 Odpowiedź. 

Mając na celu zapewnienie jak największej konkurencyjności wśród podmiotów ubiegających 

się o uzyskanie udzielanego zamówienia publicznego Zamawiający modyfikuje zapis pkt. 

12.2.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) poprzez skreślenie 

dotychczasowej treści i wprowadzenie w miejsce wykreślone zapisu w brzmieniu: 



„Wykonawca wykaże,  że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – zrealizował: 

- minimum 2 (dwie) roboty budowlane* o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto każda, 

odpowiadających swoim rodzajem i złożonością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot 

zamówienia, tj. obejmujące każdorazowo budowę lub remont lub modernizację boiska do piłki 

nożnej z trawą  syntetyczną i potwierdzą to dokumentami wskazującymi, że wykazane roboty 

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, 

lub: 

- w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – zrealizował, minimum 2 (dwie) roboty 

budowlane* o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto każda, odpowiadających swoim 

rodzajem i złożonością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. 

obejmujące każdorazowo budowę lub remont lub modernizację boiska o nawierzchni 

poliuretanowej i potwierdzi to dokumentami wskazującymi, że wykazane roboty zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone”. 

 
 

 

Pytanie 2. 

Zamawiający określił termin składania ofert: 

Miejsce i termin składania ofert: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt 1 SIWZ w sekretariacie 

Dyrektora Liceum, do dnia 28 marca 2019r., do godziny 08:15. Za złożenie oferty w miejscu 

innym niż wskazane powyżej Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.. 

  

Informujemy, że przyjęta godzina składania ofert jest niefortunna ponieważ dostępne na rynku 

firmy kurierskie oferują jedynie dostarczenie przesyłek do godz. 9:00 ale w praktyce często 

występują małe opóźnienia, które dyskwalifikują udział w postepowaniu.  

Należy obiektywnie stwierdzić, że powyższe jest niezależne od wykonawcy. 

W związku z powyższym wnosimy o zmianę godziny składania ofert do godz. 11:00 w celu 

zapewnienia dostarczenia przesyłki kurierskiej na czas, a tym samy zmianę godziny otwarcia 

ofert. 

 

Odpowiedź. 

Mając na celu zapewnienie jak największej konkurencyjności wśród podmiotów ubiegających 

się o uzyskanie udzielanego zamówienia publicznego Zamawiający modyfikuje zapis pkt. 

18.3, 27.1., 28 SIWZ poprzez zmianę odpowiednio terminu składania i otwarcia ofert na dzień 

01 kwietnia 2019 r. przy czym godzina składania ofert: 12:00, godzina otwarcia ofert 12:30. 

Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.  

 

Informujemy, że powyższe odpowiedzi i modyfikacje stanowią integralną część specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania. 

 

 

 /-/ Anna Rzewuska-Kowalczyk 
                                                                                                                                               Dyrektor Liceum 

 


