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MK.2370.3.2020

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania: ,oWykonanie robót budowlanych związanych z real.izacją
zadaniaz Budowa strażnicy JRG PSP Łódź - Olechów - ETAP I" znak §prawy:
MK.2370.3.2020

Na podstawię z arI". 38 trst. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieli
ptrbliczrrych (t. j. Dz,U. z2019 r. poz. 1843), zwanęi dalej ustawąPZP, odpowiadając na

pytan i a Wy konawc ów, Z,arnawi aj ący wyj aśrria co następtli e :

Pytanie 1

Czy Zanawia.iący Llzl:'a za spełr.ierrie warlll1ku posiadania wiedzy i doświadczenia co
najrrrrriej 2 robót budowlarrycli polegającyclr na brrdowie btrdynkow użyteczności publicznej

w rozumieniLr § 3 pkt 6 rozporządzenia Mirristra lrrfrastruktury z dnia 12 kwietnia2002 r,

w sprawie warunków teclrniczllyclr, iakim powitrtry odpowiadaó brrdyriki i ich usytltowanie
(t..i. Dz.tJ. z 2019 r, poz. l065) o powierzchrri trzytkowej łącznie 2 obiekty co najrnrriej

2 000 rrr2?

Odpowiedź na pytanie 1

Na podstawię rozdziałtr VI pkt 2 ppkt 3) lit a) SIWZ Zamawiający rrie uzna za spełnienie

warunku posiadania wtedzy i doświadczenia co rrajrr-rrriej 2 robot budowlanyclr polegających
na budowic br"rdyrrków użyteczlrości publiczrrej w rozutnierritr § 3 pkt 6 rozporządzenia

Miriistra Infrastruktlrry z drria l2 kwietnia ż002 r. w sprawie warunków techrriczrrych, jakirn

powitrtry odpowiadać budyrrki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065)

o powierzchrri uzytkowej łącznie 2 obiekty co rlajlrrniei 2 000 rn2.

Pytanie 2

Czy składa.iąc wadiunr w fornrie gwararrcji ubezpieczeniowej może być ona opatrzona
elektronicznyrrr podpisern kwalifikowanynr ze znacznikienr czasu (w czasie epidemii takie się
praktykuje) czy nrusi być wersja papierowa ze z,wykłym podpisem.



Odpowiedź na pytanie 2

Zgodnie z rozdziałem VIII pkt 1 SIWZ Z,amawiający żąda aby Ofertę, umowę oraz
oświadczeliia i doktrrllellty wyrllieniolre w rczdziale VII (rówrrież w przypadku ich złożerria
w wyniku wezwania, o którynl mowa w art. 26 trst. 3 trstawy PZP) składac wyłącznie
w formie pisenrnej za pośredrrictwem operatora pocztowego w rozll|llieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t, j. Dz. I]. z 2018 r. poz. 2188 zę zm.), osobiśoie
w nliejscu wskazatlytrr w SIWZ lttb za pośrednictwem posłańca.
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