Numer postępowania:
AKW.351.5.2018
Czerwonak, dnia 16 listopada 2018 roku

Wszyscy Wykonawcy, ubiegający się
o udzielenie Zamówienia Publicznego
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego poniżej kwoty wartości zamówienia określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych, na zadanie pod nazwą: USŁUGA SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I UTRZYMANIA
CZYSTOŚCI.
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ – nr 2
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że
w przedmiotowym postępowaniu wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SIWZ”.
Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:
Treść pytania nr 9:
W związku z brakiem w treści ogłoszenia o zamówieniu/SIWZ postanowień odnoszących się
do sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, wnioskujemy o
potwierdzenie, iż w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej może być spełniony
łącznie przez Wykonawców występujących wspólnie”.
Uzasadnienie:
Na Zamawiającym ciąży obowiązek jasnego, precyzyjnego, wyczerpującego określenia
SIWZ, którego jednym z elementów stanowi określenie warunków udziału w postępowaniu
oraz sposobu spełniania tych warunków przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. Mając powyższe na uwadze zasadnym jest uzupełnienie
postanowień SIWZ umowy o propozycje zgłoszone przez Wykonawcę a odnoszące się do
precyzyjnego określenia jak określone przez Zamawiającego warunku udziału w
postępowaniu mają spełniać wykonawcy o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że dokonał stosownej zmiany w treści SIWZ.
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Zmieniona treść SIWZ została oznaczona kolorem czerwonym.
Ponadto Zamawiający informuje, iż zmienia termin składania i otwarcia ofert.
Nowy termin składania ofert upływa dnia 22 LISTOPADA 2018 roku o godz. 09:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22 LISTOPADA 2018 roku o godz. 09:15 w siedzibie
Zamawiającego (Gmina Czerwonak Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej "AKWEN"
w Czerwonaku, ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak) w Sali Sesyjnej.
Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia Publicznego.
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