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Bytom, 9M.!..2016 r.
Uczestnicy
post^powania przetargowego

Dotyczy:

postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Modern izacja
rozdzielri RP 500 V i RGO 400/230 V praz instalacji sterowniczej i sygnalizacyjnej
w
budynku
ptuczki
wraz
z
wykonaniem
dokumentacji
technicznej
i uruchomieniem dla W^GLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary Ruch
Piekary - nr sprawy PRZZ/0730.

Dziataja^c zgodnie z Regulaminem udzielenia zamowieri w WEjGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.,
Zamawiaja^cy w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamowienia w trybie przetargu
nieograniczonego pn. Modernizacja rozdzielh RP 500 V i RGO 400/230 V oraz instalacji sterowniczej
i
sygnalizacyjnej
w
budynku
ptuczki wraz
z wykonaniem dokumentacji
technicznej
i uruchomieniem dla W^GLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Piekary - nr sprawy
PRZZ/0730, udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy.
Pytanie
Niniejszym wnosimy o zmiane tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia w zakresie wymagah
poprzez zmiane tresci tego punktu z:
VIII. Opis warunkow udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych
warunkow.
1. O udzieSenie zamowienia moga. ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy spetniaja_ nastepuj^ce warunki
dotycz^ce:
1 )posiadania wiedzy i doswiadczenia, to znaczy:
w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres dziafalnosci jest
krotszy - w tym okresie, wykonali/wykonujq co najmniej dwie dostawy wraz z zabudowa. i montazem
urza.dzeh tozsamych z przedmiotem zamowienia o ta,cznej wartosci 2 500 000,00 PLN brutto w zakresie
niezb^dnym do wykazania speinienia warunku wiedzy i doswiadczenia
na:
VIII. Opis warunkow udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speiniania tych
warunkow.
1. O udzielenie zamowienia mogq ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy speiniaja. nast§puja.ce warunki
dotycza.ce:
1)posiadania wiedzy i doswiadczenia, to znaczy:
w okresie ostatnich pi^ciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres dziaJalnosci jest
krotszy - w tym okresie, wykonali/wykonuj^ co najmniej dwie dostawy wraz z zabudow^ i montazem
urza.dzeh tozsamych z przedmiotem zamowienia o l^cznej wartosci 2 500 000,00 PLN brutto w zakresie
niezbednym do wykazania spelnienia warunku wiedzy i doswiadczenia

Odpowiedz:
Zamawiaja.cy podtrzymuje zapisy SIWZ, informuj^c rownoczesnie, ze postepowanie prowadzone jest
zgodnie z Regulaminem udzielenia zamowieh w W^GLOKOKS KRAJ Sp. z o. o,

.zo.o.
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