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nr kor. UM.505004.2020 

Dotyczy: Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegających
na budowie oświetlenia na ul. Toszeckiej, ul. Błonie, ul. Portowej,
ul. Kozielskiej, ul. Pod Borem oraz ul. Gajowej w Gliwicach.

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 1.1:
a) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ), punkt 19
- Kryterium: "Doświadczenie Projektanta (branża elektroenergetyczna)";
Czy mając w swoich dotychczasowych realizacjach wykonane dokumentacje -
projekty oświetlenia ulicznego przewyższające długość 1500m, składając ofertę
na wykonanie projektów dla pięciu części zamawiający zezwala w załączniku nr7
(wykaz usług) podanie w każdym z pięciu części tego samego opracowania które
wpiszemy w części nr 4 ?,

Odpowiedź:
W nagłówku do niniejszego pytania Wykonawca wskazuje odwołanie
do Rozdziału 19 ("Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert") pkt 1)
SIWZ, natomiast zadane pytanie sugeruje, że dotyczy ono Rozdziału 8. ("Warunki
udziału w postępowaniu") pkt. 3 ppkt. 1) SIWZ.
W związku z powyższym, uprzejmie informuję, że zgodnie z warunkami udziału
w niniejszym postępowaniu opisanymi w Rozdziale 8. ("Warunki udziału
w postępowaniu") pkt. 3 ppkt. 1) SIWZ,  Zamawiający dopuszcza wskazanie
w "Wykazie usług" (Załącznik nr 7 do SIWZ) dla każdej części postępowania tej
samej usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej (tj. co
najmniej projektu budowlanego wraz z projektem wykonawczym do tego projektu
budowlanego) budowy lub przebudowy lub rozbudowy oświetlenia ulicznego,
zasilanego kablem ziemnym na długości przewyższającej długość 1500 mb.
Powyższe dotyczy również kryterium: "Doświadczenie Projektanta (branża
elektroenergetyczna)", o którym mowa w nagłówku do niniejszego pytania
i szczegółowo opisanym w Rozdziale 19 "Opis kryteriów, którymi zamawiający
będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów
i sposobu oceny ofert" pkt 1) SIWZ.
Ponadto, Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami określonymi
w Rozdziale 10. ("Dokumenty lub oświadczenia, składane w toku postępowania
o zamówienie publiczne") pkt 3) SIWZ, dokument o nazwie "Wykaz usług"
(Załącznik nr 7 do SIWZ) składany jest przez Wykonawcę na wezwanie
Zamawiającego.

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
tel. +48 32 231 30 41
fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Wydział Zamówień
Publicznych

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
tel. +48 32 238-55-30
fax +48 32 238-55-27
za@um.gliwice.pl

1/2



Pytanie nr 1.2:
b) w załącznikach nr 6 (a,b,c,d,e) dział IV ppkt.4 tj; Projekt zagospodarowania
zielenią obejmujący inwentaryzację istniejącej zieleni wraz z planem niezbędnych
wycinek a także planem nasadzeń zastępczych w formie kompozycji zieleni
niskiej i wysokiej, uzgodniony oraz zatwierdzony przez właściwy organ,
Czy gdy nie będzie potrzeby wycinki drzew (brak kolizji) to zamawiający zezwoli
na odstępstwo wsp. Inwentaryzacj i  z ieleni t j .  nie wykonanie projektu
zagospodarowania zielenią? gdyż jest to inwestycja polegająca na budowie
oświetlenia. Przy dokumentacjach projektowych dla budowy czy przebudowy
drogi bądź chodnika jak najbardziej zapis inwentaryzacji istniejącej zieleni jest
wskazany.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wymaga, w ramach zamawianej dokumentacji
projektowej,  sporządzenia projektu zagospodarowania zielenią, o którym mowa
w Dziale IV ust. 4 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 6a,
6b, 6c, 6d, 6e do SIWZ). Sporządzona przez Wykonawcę inwentaryzacja wskaże
czy występuje kolizja zieleni z oświetleniem oraz czy zachodzi potrzeba
dokonania wycinek.

Z poważaniem

Jolanta Górecka-Wróbel

Naczelnik Wydziału Zamówień
Publicznych

Kopia aa.

2/2


	p10849f77315_KM67.html

