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Katowice, dn. 06.05.2022 r.

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nieobjętego ustawą Prawo zamówień publicznych
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie projektu i wykonanie
robót budowlanych - remont boiska LKS 35 Gierałtowice.
– nr sprawy 412200238
I. Działając w oparciu o §35 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A.
Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawcy
Zapytanie nr 1
Zwracamy się z prośbą o zwiększenie okresu czasu, w którym Wykonawca musi się wykazać
posiadanym doświadczeniem na potwierdzenie warunku w pkt V.A.1) SIWZ na 10 lat przed upływem
terminu składania ofert. Postulowana zmiana zwiększy konkurencyjność w przedmiotowym
postępowaniu dopuszczając do udziału w nim szersze grono Wykonawców.
Odpowiedź nr 1
Zamawiający, rozumiejąc obecną sytuację potencjalnych wykonawców, uzna poświadczenia
wykonania robót budowlanych, dostaw i usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia
zrealizowanych w okresie ostatnich 10 lat i modyfikuje treść SIWZ jak niżej.
II. Zamawiający działając w oparciu o §35 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie
Górniczej S.A. modyfikuje treść SIWZ w następującym zakresie :
1. Zmienia się treść akapitu w Części V.A.1) SIWZ na następującą :
„1) Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia, tj.
świadczyli usługi i roboty budowlane lub inne polegające łącznie na :
a) sporządzeniu co najmniej 1 projektu budowlanego na budowę/przebudowę/remont boiska
sportowego z nawierzchnią trawiastą o powierzchni min.1000 m2, o łącznej wartości nie
mniejszej niż 25 000,00 zł brutto,
b) na budowie/przebudowie, remoncie co najmniej 1 boiska sportowego z nawierzchnią trawiastą
o powierzchni min.1000 m2, o łącznej wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto,
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