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Zamawiający: 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach  Katowice, dnia 2020-10-09 

Ul. 1 Maja 50 

40-287 Katowice 

tel./fax: 0-32/257-71-08; 0-32/257-74-99;  e-mail: bzp@ue.katowice.pl;  

https://www.ue.katowice.pl/ 

NIP: 634 000 88 25;     REGON: 000001548 

 

Znak sprawy: BZP/011/04010/20 

 

DO WYKONAWCÓW 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie  
z ustawą z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 1843 z późn. zm.) - 
zwanej dalej ustawą Pzp, którego przedmiotem jest:  Remont łazienek męskich od strony elewacji wschodniej wraz 
z robotami towarzyszącymi w bud. B Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Bogucickiej 3a  

 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęła prośba  
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).  

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, przekazuje treść zapytań wraz  
z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza je na stronie 
internetowej, na której SIWZ jest udostępniona. 

 

Pytanie 1 

W związku z zamiarem wzięcia udziału w zamówieniu nr BZP 011/04010/20 "Remont łazienek męskich od strony elewacji 
wschodniej wraz z robotami towarzyszącymi w bud. B Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Bogucickiej 3a", 
zwracam się zapytaniem czy Zamawiający uzna za warunek spełniony jeśli wykonawca wykaże, że wykonał min. 2 roboty 
remontowo-budowlane, w skład których wchodzą przebudowy łazienek/sanitariatów o wartości dla całego zadania min. 200 
000,00zł w budynku użyteczności publicznej. Czy roboty na kwotę min. 200 000,00zł muszą dotyczyć tylko 
łazienek/sanitaritów? 

 

Odpowiedź na pytanie 1 

Zgodnie z punktem 5.2 c) SIWZ – Zdolność techniczna: „Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli 
Wykonawca wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu 
robót remontowo-budowlanych związanych z remontem, przebudową lub wykonaniem łazienek/sanitariatów o wartości 
minimum 200 000,00 zł brutto każda, w budynku użyteczności publicznej”. 

W związku z powyższym Zamawiający potwierdza, że roboty budowlane o wartości minimum 200 000,00 zł brutto każda, 
muszą dotyczyć tylko remontu, przebudowy lub wykonania łazienek/sanitariatów.   

 

 

 

Zatwierdził: 

Kanclerz 
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