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Uczestnicy

postępowan ia przetargowego
Dotyczy : postępow ania PRZZI 221 5.
Działając zgodnie z $ 21 Regulaminu udzielania zamowień w WĘGLoKOKS KRAJ Sp. z o. o.
Zamawiający w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamÓwienia w trybie przetargu nieograniczonego

sieci rurociągów głównego odwadniania zabudowanych na powierzchni w rejonie
szybów Józef i Bolesław dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek,
pn. Modernizacja

udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy w sposob następujący:

Pvtanie 1.
Ćzy Zamawiający uzna, ze Wykonawca spełnia warunki udziału w Postępowaniu w zakresie posiadania
wiedzy i doŚwiadczenia, jezeli Wykonawca wykaze, Że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem składania ofert co najmniej dwoch usług polegających na zabudowie rurociągow w zakładach
gorniczych na łączną wańośc nie mniejszą niz 500 000,00 PLN brutto lub w okresie ostatnich trzech lat
dostawie rur stalowych na potrzeby budowy rurociągow odwadniających.

odpowiedź
Zamawiający modyfikuje w częściVlll slwz ust. 1 pkt. 1), który otrzymuje nowe brzmienie:
1'
1) posiadania wiedzy i doświadczenia, to znaczy:
w okresie ostatnich pięciu lat przed upĘwem terminu składania ofeń, a jezeli okres działalności
jest krotszy - w tym okresie, wykonall/wykonują co najmniej dwie roboty budowlane związane
z przedmiotem zamówienia o łącznej wańości brutto nie mniejszej niŻ 500 000'00 zł'
w zakresie niezbędnym do wykazania warunku wiedzy i doŚwiadczenia.

Pod pojęciem robot budowlanych odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym

przedmiot zamÓwienia ,Zamawiający rozumie zabudowę lub wymianę rurociągÓw odwadniających'

2.

Zamawiający modyfikuie w Załączniku Nr 3 do SIWZ tabelę wykonanych/wykonywanych
usług, która otrzymuje nowe brzmienie zgodnie zZałącznikiem do nn. pisma.
W imieniu Zamawiającego
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WĘGLoKoKs KRAJ s p.zo.o

Nr sprawv PRZZ|2215

Załącznik Nr 3 do SIWZ

WYKAZ WYKO NA NYC HMYKO NYWA N YC H RO BOT B U DOWLA NYC H
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofeń
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia
Data roboty

tp.

Przedmiot
zamówienia

WańośÓ
zamówienia
brutto
(PLN)

budowlanej

(nalezy podać:
dd/mm/rrrr lub

okres od

dd/mm/rrrr do
dd/mm/rrrr)

Pełna nazwa odbiorcy

Nr strony
ofeńy, na
której
zamieszczono
potwierdzające
referencje.

Uwaga!
Przez wykonanie zamÓwienia nalezy rozumieĆ jego odbior.
W przypadku robot budowlanych okresowych lub ciągłych naleŻy w kolumnie Data wykonania
wpisaÓ do nadal, podając wartośćzrealizowanego zamÓwienia przed upływem terminu składania
ofeń.
- Do wykazu naleŻy dołączyc dokumenty (referencje) potwierdzajgce, ze te roboty budowlane zostały
wykonane lub są wykonywane nalezycie, oraz dokumenty potwierdzające spojnoŚc zakresu
wykonanych prac z tematem referencji.

-

-W

przypadku, gdy wykazano doświadczenie innego podmiotu, Wykonawca składający ofertę
zobowiązany jest udowodnic Zamawiającemu, iŻ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamÓwienia, W szczegÓlności dołączając w tym celu do oferty pisemne zobowiązanie tych
podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobÓw na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamowienia

(pieczęć i podpisy osoby/osÓb
upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)

Sekretarz Komisji Pzetargowej: Bożena Mizera
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