
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

ZA.271.36.2020 Gliwice,  02-07-2020 r.

nr kor.

Dotyczy: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku
przy ul. ks. Ziemowita 12

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w związku ze złożonym zapytaniem
do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego
udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:
Zwracamy się z prośbą o rozszerzenie warunku posiadanego doświadczenie
rozdział 9 pkt 3. lit a) SIWZ o budynki należące do sekcji 1 działu 12 grupy 122
klasy 1220 zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB)
wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz.U.
Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.).

Pytanie nr 2:
Dot. pkt 9 ust. 3 .a) i b) SIWZ
Zamawiający na spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie
zdolności technicznej lub zawodowej pkt 9 ust. 3a) i b) SIWZ wymaga, aby
Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał
należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył:

a) co najmniej jedną robotę o wartości co najmniej 6 000 000 zł brutto, polegającą
na budowie lub przebudowie budynku lub budynków należącego/należących
do  sekc j i  1  dz ia łu  12  g rupy  126  k lasy  1263  (z  wy łączen iem s tac j i
meteorologicznych i hydrologicznych, budynków obserwatoriów) lub klasy 1261 (z
wyłączeniem budynków schronisk dla zwierząt oraz budynków ogrodów
zoologicznych i botanicznych) zgodnie z Polska Klasyfikacja Obiektów
Budowlanych (PKOB) wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 1999 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1316 z pózn. zm.),
b) co najmniej jedną robotę budowlana polegającą na czyszczeniu elewacji
z cegły, przy czym powierzchnia elewacji podlegającej czyszczeniu - w ramach
jednego lub kilku zadań -winna wynosić co najmniej 100m2.

Zwracamy się z uprzejma prośbą aby Zamawiający dopuścił możliwość
wykazania się przez Wykonawców zreal izowaniem wykonanych robót
budowlanych, w okresie dłuższym niż pięć lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia tj. w okresie ostatnich siedmiu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie. Zgodnie z § 2 ust. 5 pkt 1 Rozporządzenia z dnia 27
lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz.
1126) w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może dopuścić, aby wykaz,
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o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia (wykaz robót budowlanych)
dotyczył robót budowlanych wykonanych w okresie dłuższym niż 5 lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu. Wydłużenie okresu referencyjnego do 7 lat przyczyni się
do zwiększenia konkurencji w postępowaniu o podmioty, które posiadają
wymagane doświadczenie, zdobyte jednak w okresie wcześniejszym niż 5 lat.

Odpowiedź na pytanie nr 1 i 2:
Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie wnioskowanych zmian warunku. 
W związku z powyższym, Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ -
warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia wskazany w rozdziale 9 pkt 3
otrzyma brzmienie:
"3. Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunku:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończył:
a) co najmniej jedną robotę o wartości co najmniej 6 000 000 zł brutto, polegającą
na budowie lub przebudowie budynku lub budynków należącego/należących
do  sekc j i  1  dz ia łu  12  g rupy  126  k lasy  1263  (z  wy łączen iem s tac j i
meteorologicznych i hydrologicznych, budynków obserwatoriów) lub klasy 1261 (z
wyłączeniem budynków schronisk dla zwierząt oraz budynków ogrodów
zoologicznych i botanicznych) lub grupy 122 klasy 1220 zgodnie z Polską
Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzoną rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.),
b) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na czyszczeniu elewacji
z cegły, przy czym powierzchnia elewacji podlegającej czyszczeniu - w ramach
jednego lub kilku zadań - winna wynosić co najmniej 100m2.
Warunek wskazany powyżej może zostać spełniony poprzez wykazanie zadań
łącznie obejmujących roboty budowlane wskazane w lit. a) i b).
Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia dla podmiotów występujących
wspólnie będzie oceniany łącznie dla wszystkich podmiotów."
Zamawiający dokona także stosownej modyfikacji ogłoszenia o zamówieniu.

Pytanie nr 3:
Dot. pkt.9 ust. 3 a) SIWZ
Zamawiający na spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie
zdolności technicznej lub zawodowej pkt 9 ust. 3a) SIWZ wymaga, aby
Wykonawca wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończył:
a) co najmniej jedną robotę o wartości co najmniej 6 000 000 zł brutto, polegającą
na budowie lub przebudowie budynku lub budynków należącego/należących
do  sekc j i  1  dz ia łu  12  g rupy  126  k lasy  1263  (z  wy łączen iem s tac j i
meteorologicznych i hydrologicznych, budynków obserwatoriów) lub klasy 1261 (z
wyłączeniem budynków schronisk dla zwierząt oraz budynków ogrodów
zoologicznych i botanicznych) zgodnie z Polska Klasyfikacja Obiektów
Budowlanych (PKOB) wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 1999 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1316 z pózn. zm.),

Zwracamy się z uprzejma prośbą o wyrażenie zgody, aby Wykonawca oprócz
robót należących do sekcji 1 działu 12 grupy 126 klasy 1263 (z wyłączeniem
stacji meteorologicznych i hydrologicznych, budynków obserwatoriów) i klasy
1261 (z wyłączeniem budynków schronisk dla zwierząt oraz budynków ogrodów
zoologicznych i botanicznych) zgodnie z Polska Klasyfikacja Obiektów
Budowlanych (PKOB) wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 1999 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1316 z pózn. zm.), mógł wykazać się również
robotami należącymi do sekcji 1 działu 12 grupy 126 klasy 1265 zgodnie z Polska
Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB).
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Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę warunku.

Z poważaniem

Katarzyna Ługowska

Zastępca Naczelnika Wydziału
Zamówień Publicznych

Kopia aa.
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