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Częstochowa, dnia 2 sierpnia 2017 roku 
WT.2370.21.5.2017 

 
DO WYKONAWCÓW  
ZAINTERESOWANYCH  
UDZIAŁEM W POST ĘPOWANIU 
 
 

dotyczy:  wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
nr WT.2370.21.2017, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Wykonanie 
kampusowej sieci światłowodowej na podstawie posiadanego projektu oraz zaprojektowanie  
i wykonanie światłowodowej sieci kampusowej między budynkami Centralnej Szkoły Państwowej 
Straży Pożarnej w Częstochowie”. 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 31 lipca 2017 roku wpłynął wniosek o udzielenie wyjaśnień  
w zakresie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), w postępowaniu  
nr WT.2370.21.2017, pn. „Wykonanie kampusowej sieci światłowodowej na podstawie posiadanego projektu 
oraz zaprojektowanie i wykonanie światłowodowej sieci kampusowej między budynkami Centralnej Szkoły 
Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie”. Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), poniżej podaję 
treść wniosku wraz z udzielonymi na niego odpowiedziami:   

Lp Treść pytania Udzielone wyjaśnienia 
1. Czy dopuszczają Państwo aby jako referencje 

z naszej strony były dopuszczone roboty 
budowlane w których kwota jest wyższa niż 
200.000,00 zł brutto lecz są to roboty w 
których zostały wykonywane sieci 
światłowodowe wraz z innymi robotami 
towarzyszącymi np malowanie czy 
oświetlenie budynku. Rzadko występują 
roboty które zawierają tyko i wyłącznie 
wykonanie samej sieci. 

Zgodnie z pkt. 8.2 SIWZ ppkt. 3) W przypadku kontraktów 
obejmujących inne roboty budowlane, odbiegające od 
przedmiotu niniejszego zamówienia, Wykonawca winien 
określić wartość robót wymaganych przez Zamawiającą,  
z potwierdzeniem, że roboty te zostały wykonane w sposób 
należyty oraz czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone. Wartość robót (co 
najmniej 2) polegających na wykonaniu sieci światłowodowej 
winna wynosić minimum 200.000,00 zł brutto każda.  

   
 Powyższe informacje są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i Wykonawca składający ofertę 
winien powyższe wyjaśnienia uwzględnić podczas sporządzania oferty (pod rygorem odrzucenia oferty, jako 
oferty niezgodnej z treścią SIWZ.   
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Otrzymują: 
- wykonawcy zainteresowani przedmiotowym postępowaniem; 
- strona internetowa www.cspsp.pl;  
- a/a. 


