
 

 

                                           

 

Gmina Łagów 

 
Urząd Miasta i Gminy w Łagowie, ul. Rynek 62, 26 – 025 Łagów 

tel. 41 343 70 54, fax. 41 343 70 51 
www.lagowgmina.pl,  urzad@lagowgmina.pl 

  

 

Łagów, dn. 08 czerwca 2018r. 

Znak: IZP.271.35.2018 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego, którego przedmiotem jest 

opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Otwarta 

Strefa Aktywności na terenie Gminy Łagów” 

 

WYJAŚNIENIE NR 1 DO TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT 

 

W związku z zapytaniem do Zaproszenia do składania ofert dla ww. postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, które wpłynęło do tut. urzędu dnia 07 czerwca 2018r., na podstawie § 8 ust. 1 

Regulaminu w sprawie określenia zasad udzielania zamówień w Urzędzie Miasta i Gminy w Łagowie, 

których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro wprowadzonym 

Zarządzeniem nr 27/2014 Wójta Gminy Łagów z dnia 16 kwietnia 2014r. z późn. zm. wyjaśniam, co 

następuje: 

 

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadanej zdolności technicznej i zawodowej 

jeżeli ofert przedstawi referencje na opracowanie kompleksu sportowego między innymi siłownia 

zewnętrzna – realizowanego poza programem OSA? 

 

Odpowiedź: Zgodnie z Rozdziałem V (Warunki udziału w postępowaniu) pkt. 2 lit a) Zaproszenia do 

składania ofert, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ostatnich 3 latach 

a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy wykonał należycie, co najmniej jedną usługę 

odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, co najmniej na kwotę 

3 000,00 zł brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 

usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające 

ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert. 
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Zamawiający wyjaśnił również, iż przez usługę rozumie opracowanie dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej zagospodarowania działki pod strefę sportu i rekreacji. 

W związku z powyższym Zamawiający nie postawił wymogu na spełnienie warunku udziału  

w postępowania, aby Wykonawca musiał się wykazać opracowaniem dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej zagospodarowania działki pod strefę sportu i rekreacji zgodnie z Programem OSA. 

 

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający dopuszcza do realizacji przedmiotowej dokumentacji osoby posiadające 

uprawienia projektowe w specjalności architektonicznej.  

 

Odpowiedź: Zgodnie z Rozdziałem V (Warunki udziału w postępowaniu) pkt. 2 lit b) Zaproszenia do 

składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest dysponować wykwalifikowanym personelem, wskazać do 

realizacji zamówienia, co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia: 

- do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. 

Jest to warunek konieczny do spełnienia w niniejszym postępowaniu i nie można go zastąpić 

uprawnieniami projektowymi w specjalności architektonicznej. 

 

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną cześć Zaproszenia do składania ofert. 

 

 

BURMISTRZ 

Paweł Marwicki 

/podpisano w oryginale/ 

 
 

Sporządziła: Iwona Babicz, tel. 41 343 70 54 wew. 309. 
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