
Milanówek, dnia 13 października 2017 r. 

 

Wykonawcy ubiegający się  

o udzielenie nw. zamówienia 

 

 

Zamawiający: Milanowskie Centrum Kultury, ul. Kościelna 3, 05-822 Milanówek 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa wraz z obsługą kompletnego lodowiska. 

Znak sprawy: 1/2017. 

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 

Zamawiający, działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), dalej jako „ustawa Pzp” udziela 

odpowiedzi na otrzymane pytanie oraz jednocześnie dokonuje modyfikacji treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w zakresie wskazanym poniżej. 

Pytanie nr 1 

Czy w celu nie ograniczania konkurencyjności Zamawiający zmieni jeden z warunków udziału 

w przetargu dotyczący wymaganych referencji i zmieni ich wartość na min. 130. 000 brutto łącznie 

każda.  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji treści SIWZ w poniżej wskazanym zakresie. 

W rozdziale  II ust. 2 pkt 3) SIWZ jest: 

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie 

dostawy wraz z obsługą kompletnego lodowiska, o łącznej wartości każdej z dostaw minimum 150 000,00 

zł. 

 

W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu 

Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie 

walu, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym 

NBP opublikuje ww. informacje.  

 

UWAGA !!! W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, 

o  tórym mowa w rozdz. II ust. 2 pkt 3) SIWZ musi spełniać  

przynajmniej jeden z Wykonawców. 

 

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, 

jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze 

Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.  

 



 

W rozdziale III ust. 2 pkt 3) SIWZ powinno być: 

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie 

dostawy wraz z obsługą kompletnego lodowiska, o łącznej wartości każdej z dostaw minimum 130 000,00 

zł brutto. 

 

W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu 

Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie 

walu, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym 

NBP opublikuje ww. informacje.  

 

UWAGA !!! W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, 

o  którym mowa w rozdz. II ust. 2 pkt 3) SIWZ musi spełniać  

przynajmniej jeden z Wykonawców. 

 

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, 

jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze 

Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.  

 

Z uwagi na dokonaną modyfikację treści SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert 

w przedmiotowym postępowaniu, w konsekwencji rozdział X ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zamawiającego tj. Milanowskiego Centrum Kultury: ul. Kościelna 

3, Milanówek, sekretariat, do dnia 17.10.2017 r. do GODZ.10:15. 

 

Ponadto zmianie ulega termin otwarcia ofert, tym samym rozdział XII ust. 1 SIWZ otrzymuje 

brzmienie: 

 

1. Publiczne otwarcie ofert w obecności przybyłych Wykonawców nastąpi: dnia 17.10.2017 roku  o godz. 10:30 

w sekretariacie, przy ul. Kościelnej 3 w Milanówku 

 

 

Powyższe zmiany SIWZ doprowadzają do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zgodnie 

z przepisem art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 
 

 

Dyrektor  
Milanowskiego Centrum Kultury 
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