
 

 
Poznań, dnia 12 marca 2021 r. 

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

 

 

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu jako Zamawiający, działając na podstawie art. 38 

ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 

z 2019 r. poz. 1843), poniżej przekazuje pytania, które wpłynęły do postępowaniu 

na roboty budowlane i projektowanie pn.: „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa zespołu 

budynków przy ul. Szyperskiej 8 w Poznaniu”, nr postępowania UAP/PN/12/2020, wraz 

z udzielonymi odpowiedziami i zmianami treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

Pytanie nr 7 z dnia 01 marca 2021 r. 

SIWZ punkt 5.3.3. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek o którym mowa 

w pkt 5.2.1. lit. C , tj. jeżeli Wykonawca zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert zamówienie odpowiadające opisanym warunkom, 

a prace te zrealizowane były przez konsorcjum dwóch firm , przy czym każdy 

z konsorcjantów solidarnie odpowiadał za cały przedmiot umowy co potwierdza zapis 

w uzyskanym od Zamawiającego „Poświadczeniu realizacji” o treści: „Konsorcjum 

realizowało prace bez podziału rzeczowego przedmiotu umowy wśród jego partnerów 

z udziałem podwykonawców”. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający na obecnym etapie postępowania nie ocenia spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu. Zgodnie z orzecznictwem TSUE, Wykonawcy w celu wykazania się 

spełnieniem warunków udziału w postępowaniu powinni posługiwać się dokumentami, 

które potwierdzą bezspornie, że członek konsorcjum samodzielnie wykonał taki zakres 

robót, który pozwoli mu spełnić warunek udziału w niniejszym postępowaniu.  

 

 

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert i terminu otwarcia ofert, 

opisanych w SIWZ, w rozdziale 13, w ten sposób, że ust. 13.1. lit. b) otrzymuje 

następujące brzmienie: 

„b) termin składania ofert: do dnia 31.05.2021 r., do godz. 10:00,” 
 

,a ust. 13.2. lit. b) otrzymuje następujące brzmienie: 

„b) termin otwarcia ofert: w dniu 31.05.2021 r., do godz. 10:10,” 

 

 

 



 

 
 

Otrzymują: Wykonawcy, którzy zadali pytania do treści SIWZ (drogą elektroniczną 

w dniu 01.03.2021 r.). 

 

Zamieszczono: W dniu 12.03.2021 r. na stronie internetowej Zamawiającego 

www.uap.edu.pl (BIP)  

 

 

 

 

Prof. Wojciech Hora 

Rektor UAP 

12.03.2021 r. 

/podpisano kwalifikowanym 

 podpisem elektronicznym/ 
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