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Nr sprawy: ZP-1/12      Kraków, dnia 21/06/2012 r. 

 

 

 Informacja dla Wykonawców 

       

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: wymiana stolarki okiennej w 

budynku Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina, 

mieszczącym się przy ul. Basztowej 6, 31-134 Kraków w zakresie: 

 
a) elewacji frontowej południowej: 

-  7 okien znajdujących się na I piętrze   symbol okna Oa9 

-  4 okna znajdujące się na parterze   symbol okna Oa6 

-  4 okna znajdujące się w piwnicy   symbol okna Oa3; 

b) elewacji wschodniej: 

-    6 okien znajdujących się w piwnicy   symbol okna Oa1 

- 12 okien znajdujących się na parterze   symbol okna Oa5 

-  11 okien znajdujących się na I piętrze   symbol okna Oa7 

-  7 okien znajdujących się na II piętrze   symbol okna Oa10 

- 3 okien znajdujących się na II piętrze    symbol okna Oa11; 

c) elewacji zachodniej: 

 - 5 okien znajdujących się na parterze   symbol okna Oa1 

 -  6 okien znajdujących się na I piętrze   symbol okna Oa7. 

 

 

 Numer ogłoszenia: 204274 - 2012; data zamieszczenia: 15.06.2012 

 

 

Zamawiający; Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. Fryderyka Chopina, 

działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo  zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U 

10.113.759.), przekazuje treść zapytania Wykonawcy oraz wyjaśnienia dotyczące treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Pytanie Wykonawcy: 

Zamawiający w SIWZ stawia warunek: 

„posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. 

 - zrealizowali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie minimum 1 robotę budowlaną polegającą na 

wymianie stolarki okiennej w obiekcie zabytkowym, o wartości, co najmniej 100.000,00 zł brutto”. 

 

Czy warunek ten spełniony będzie, jeśli oferent wykonywał wymianę okien na wymaganą kwotę w 

budynku niewpisanym do rejestru zabytków, aczkolwiek wymiana ta była prowadzona pod nadzorem 

i opinią Wojewódzkiego Konserwatora zabytków. (Budynek mieszkalny UJ przy ul. Mickiewicza 13 i 

15 w Krakowie)? 

 

 

Wyjaśnienia: 

Zamawiający wyjaśnia, że ze względu na fakt, iż wymiana stolarki okiennej stanowiąca przedmiot 

niniejszego zamówienia, realizowana będzie w obiekcie zabytkowym tj. w obiekcie wpisanym do 

rejestru zabytków, odpowiednio do przedmiotu zamówienia opisano warunek udziału w 

postępowaniu dotyczący wiedzy i doświadczenia tj.: wykazanie przez wykonawcę zrealizowania w 

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 1 roboty budowlanej polegającej na wymianie 
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stolarki okiennej w obiekcie zabytkowym, o wartości, co najmniej 100.000,00 zł brutto. (…)przez 

obiekt zabytkowy rozumie się obiekt wpisany do rejestru zabytków przez Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz.U.03.162.1568.). 

Powyższe oznacza, że tylko wykazanie realizacji roboty budowlanej polegającej na wymianie 

stolarki okiennej o wartości, co najmniej 100.000,00 zł brutto w obiekcie wpisanym do rejestru 

zabytków będzie stanowiło spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego wiedzy i 

doświadczenia.  

         

 

         

 

 

 

Otrzymują: informacja na stronę internetową www.szkolamuzyczna.os.pl 

 

http://www.szkolamuzyczna.os.pl/

