Myślenice, dnia 10.07.2014 r.
GPI-3.271.03.2014

Pytania dotyczące materiałów przetargowych wraz z odpowiedziami Zamawiającego oraz
wyjaśnieniami.

Zamawiający – Gmina Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, działając w trybie
art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U.
z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku z zapytaniem dotyczącym postanowień SIWZ dla
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nr
GPI-3.271.03.2014, pn.: „Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr K 540260, dz.ewid.
nr 699/1, 730, 731/4 w miejscowości Głogoczów w km 0 100 - 0 120”, po dokonaniu analizy
pytania złożonego przez Wykonawcę, przedstawia następujące wyjaśnienia:
PYTANIE 1:
W p-kcie 9.3 SIWZ wskazano, że spełnienie warunku dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest wskazanie
osób: Kierownik Budowy - Kierownik Robót Drogowych uprawniony do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności drogowej (obejmujące budowę mostów).
Czy w ofercie można wskazać Kierownika Budowy - Kierownika Robót Mostowych z
ponad 2-letnim doświadczeniem w pracy na stanowisku kierownika budowy przy realizacji co
najmniej jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie lub modernizacji
mostu o wartości inwestycji nie niższej niż 1.000.000,- pln netto, który będzie odpowiedzialny
za roboty mostowe oraz kierownika robót drogowych, który będzie odpowiedzialny wyłącznie
za część drogową inwestycji - osoba nie spełniająca założonych wymagań, ale posiadająca
uprawnienia budowlane w specjalności drogowej?
Ze specyfikacji technicznej wynika, że przedmiotem zamówienia jest odbudowa mostu i
według naszej oceny Kierownikiem Budowy powinna zostać osoba posiadająca uprawnienia w
specjalności mostowej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.
ODPOWIEDŹ 1:
Z uwagi na pytanie Wykonawcy, Zamawiający postanawia zmienić pkt 9 ppkt 1. 3) 1)) Tomu I
SIWZ – IDW, w ten sposób, że skreśla się jego zawartość oraz zastępuje zapisem o
następującym brzmieniu:
„1)) Kierownik Budowy - Kierownik Robót Mostowych
 Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnością mostowej bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne do powyższych,
a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz
przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku
kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji co najmniej jednego
przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie lub modernizacji mostu, o
wartości inwestycji nie niższej niż 1.000.000,00 zł brutto.”

Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny dla wprowadzenia zmian
w ofertach, wyznaczając go na dzień 18.07.2014 r. Z tego względu Zamawiający wprowadza
następujące zmiany w TOMIE I SWIZ – IDW, uwzględniające przedłużenie terminu składania
ofert:
1)

Tabelę zawartą w pkt 19 ppkt 1 TOMU I SWIZ - IDW zmienia się w ten sposób, że skreśla
się jej zawartość oraz zastępuje następującą treścią:
„
do dnia
18.07.2014. r.
do godz.
10:00
”.

2)

Pkt 19 ppkt 2 TOMU I SWIZ - IDW zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość
oraz zastępuje zapisem o następującym brzmieniu:
„Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie
(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Urząd Miasta i Gminy Myślenice
ul. Rynek 8/9
32-400 Myślenice
Oferta w postępowaniu na roboty budowlane pn:

„Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr K 540260, dz.ewid. nr 699/1, 730, 731/4 w
miejscowości Głogoczów w km 0 100 - 0 120”
Nie otwierać przed dniem: 18.07.2014r. godzina 10:15.”.
3)

Tabelę zawartą w pkt 21 TOMU I SWIZ - IDW zmienia się w ten sposób, że skreśla się jej
zawartość oraz zastępuje następującą treścią:
„
w dniu

18.07.2014 r.

o godz.

10:15

”.
Z poważaniem
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