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Dotyczy: Pełnienie funkcji eksperta finansowego dla zadań pt: Poprawa
stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice
poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania
wodami  opadowymi  i   Poprawa  s tanu  bezp ieczeńs twa
przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację
i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi-ETAP II

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 2:
Czy dla spełnienia warunków udziału w postępowania (wskazane w rozdziale 8
SIWZ) oraz w celu uzyskania punktów (zgodnie z rozdziałem 19) Zamawiający
dopuszcza przedstawienie projektów w trakcie realizacji? Czy jako projekt
infrastrukturalny (wskazany w warunkach udziału w postępowaniu i w kryteriach
oceny) Zamawiający rozumie wyłącznie projekt związany z budową/przebudową
itp. czy również z zakupem sprzętów?
Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Wykonawca dla potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu oraz przyznania punktów w kryterium "doświadczenie
zawodowe osoby realizującej zamówienie, o której mowa w pkt 8.3 SIWZ" może
wykazać osobę, która pełniła lub nadal pełni funkcję eksperta finansowego lub
doradcy finansowego lub asysty finansowego w projektach infrastrukturalnych,
realizowanych w ramach umów o dofinansowanie, o wysokości kwoty wydatków
kwalif ikowanych nie mniejszej niż 4.000.000,00 zł dla każdej z umów,
dofinansowanych ze środków zewnętrznych - Funduszy Europejskich.

Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w powyższym zakresie.

Dodatkowo informuję, że Zamawiający dla potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu oraz przyznania punktów w powyższym kryterium, nie
będzie brał pod uwagę projektów związanych z zakupem sprzętów.
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