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ZA.271.44.2020 Gliwice,  09-07-2020 r.

nr kor. UM.625881.2020 

Dotyczy: Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania pn. Budowa
zbiornika retencyjnego na Potoku Wójtowianka (Doa) 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:

W odniesieniu do punktu 8 "Warunki Udziału w postępowaniu" Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia oraz warunku w zakresie zdolności technicznej
lub zawodowej Zamawiający wskazał, iż (... ) O zamówienie mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować co najmniej: 1) jedną osobą
(Kierownik Zespołu) posiadającą 5 - letnie doświadczenie zawodowe
w kierowaniu zespołem Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego przy
realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych, polegających na budowie,
przebudowie, odbudowie zbiornika retencyjnego, zbiornika wodnego lub polderu,
o pojemności nie mniejszej niż 35 000 m3 (w ramach jednej lub kilku umów).
Doświadczenie zawodowe dla każdej z umów musi obejmować pełen okres
procesu budowy, tzn. od daty przekazania terenu budowy wykonawcy robót
budowlanych do dnia zakończenia czynności odbioru końcowego robót.
W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego czy
dopuszcza, aby Wykonawca składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu
wykazał się dysponowaniem osobą pełniącą samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, a mianowicie Inspektorem Nadzoru, Kierownikiem Budowy lub
Kierownikiem robót spełniającymi powyższe kryteria na proponowane stanowisko
Kierownika Zespołu.
Równocześnie pragniemy zaznaczyć, iż wymagania określone przez
Zamawiającego w przedmiotowym kryterium w znacznym stopniu ograniczają lub
nawet uniemożliwiają wskazanie osoby na stanowisko Kierownika Zespołu wg
kryteriów określonych w SIWZ.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż w dniu 07.07.2020 r. dokonał modyfikacji warunku
udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej,
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wskazanego w rozdziale 8.3. pkt 1) SIWZ, który otrzymał brzmienie:
"(... ) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą
dysponować co najmniej: 1) jedną osobą (Kierownik Zespołu) posiadającą 5 -
letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem Inżyniera Kontraktu,
Inwestora Zastępczego, Kierownika budowy lub Kierownika robót przy realizacji
co najmniej dwóch robót budowlanych, polegających na budowie, przebudowie,
odbudowie zbiornika retencyjnego, zbiornika wodnego lub polderu, o pojemności
nie mniejszej niż 35 000 m3 (w ramach jednej lub kilku umów). Doświadczenie
zawodowe dla każdej z umów musi obejmować pełen okres procesu budowy, tzn.
od daty przekazania terenu budowy wykonawcy robót budowlanych do dnia
zakończenia czynności odbioru końcowego robót; (...)”

Z poważaniem

Katarzyna Ługowska

Zastępca Naczelnika Wydziału
Zamówień Publicznych

Kopia aa.
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