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Plac Grunwaldzki 13 

46-320 Praszka 

GPRR.V.042.2.2023 

Wyjaśnienie treści SWZ 

dotyczy postępowania Budowa budynku dydaktycznego dla Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce przy 

ul. Fabrycznej 18 

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postepowaniu otrzymał pytania dotyczące treści Specyfikacji 

warunków zamówienia (SWZ), które zamieszcza wraz z odpowiedziami poniżej: 

1. Ustosunkowując się do treści wyjaśnień SWZ udostępnionych przez zamawiającego w dniu 14 lutego 2023 

zamawiający odpowiadając na pytanie w pkt 10: Zamawiający wymaga by „w zakresie zdolności 

technicznej lub zawodowej wykonawca wykaże, że wykonał należycie zgodnie z zasadami współczesnej 

wiedzy technicznej i prawidłowo ukończył, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 

roboty budowlane w zakresie wykonywania robót związanych z budową budowli o łącznej wartości 

3.500.000,00 zł.” Proszę o informację, czy zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku 

w przypadku gdy wykonawca wykaże się zdolnością techniczną w zakresie wykonywania robót 

związanych z przebudową lub rozbudową budowli o wartości 3.500.000,00 zł. Odpowiedź zamawiającego: 

Nie. 

Zgodnie z Prawem budowlanym, ilekroć w ustawie jest mowa o budowie – należy przez to rozumieć 

wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę 

obiektu budowlanego. 

Mając na uwadze powyższe wnoszę o uwzględnienie w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej 

realizacji zgodnych z definicją budowy według przepisów prawa budowlanego. 

Odpowiedź zamawiającego: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie robót zgodnych z definicją 

budowy określoną w Prawie budowlanym, tj. bez uwzględnienia przebudowy. W przypadku wykazania 

robót łączonych, np. rozbudowy z przebudową, należy wskazać zakres i wartość części zgodnej 

z wymaganiami zamawiającego. 

2. W przedmiarze budowlanym poz. 199 jest błędna ilość, prosimy o poprawienie. Naszym zdaniem powinno 

być 203m. 

Odpowiedź zamawiającego: 

Tak, w przedmiarze branży budowlanej w pozycji 199 doszło do błędnego podania ilości – zamiast 2 m 

powinno być 203 m i taką ilość należy przyjąć. 

 

Powyższe wyjaśnienia i zmiany stają się integralną częścią SWZ i są wiążące przy składaniu ofert. 
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