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Myślenice, dnia 16.07.2013 r.
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
wg rozdzielnika
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 (t. j.: Dz. U. z
2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w związku z zapytaniami dotyczącymi postanowień
SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego nr JRP.272.03.2013, pn.: „Usługi Nadzoru Inwestorskiego nad
Kontraktem: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie
Miłogoszczy i Zarabia w Myślenicach – etap I i II”, po dokonaniu analizy pytań złożonych
przez Wykonawców, przedstawia następujące wyjaśnienia:
PYTANIE NR 1:
Czy Zamawiający dopuści jako spełnienie wymagań dla stanowiska Kierownik Zespołu –
Koordynator doświadczenie proponowanej przez nas osoby w nadzorowaniu inwestycji
związanej z budową kanalizacji sanitarnych o parametrach wymaganych w SIWZ na
stanowisku Kierownika Budowy / Kierownika Robót zamiast na stanowisku Inspektora
Nadzoru
ODPOWIEDŹ:
Ocena wiedzy i doświadczenia, wykazywanej przez Wykonawcę za pośrednictwem
dokumentów dołączonych do oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu, nastąpi
dopiero w kolejnym etapie postępowania, tj. podczas badania ofert, po upływie terminu na
ich składanie. Z tego też względu Zamawiający, na obecnym etapie postępowania, nie
przewiduje udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczących spełnienia przez
nich warunków udziału w postępowaniu.
Niezależnie od powyższego, istotnym jest, iż zgodnie z treścią pkt 9.1 ppkt 3) 1)) tiret drugie
Tomu I SIWZ – IDW, Zamawiający wymaga, by Wykonawcy dysponowali osobą, która
posiada „co najmniej 3-letnie doświadczenie w charakterze inspektora nadzoru
budowlanego (…)” Z zapisu tego wynika jednoznacznie, iż Zamawiający oczekuje
wykazania przez Wykonawców, iż dysponują oni Specjalistą Kluczowym nr I – Kierownikiem
zespołu – Koordynatorem Czynności Nadzoru Inwestycyjnego pełniącego jednocześnie
funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, który
posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, wyłącznie, w charakterze inspektora
nadzoru budowlanego. Oznacza to, iż okres doświadczenia zawodowego wymienionego
specjalisty, pełniącego inną funkcję w ramach realizowanych inwestycji, nie będzie przez
Zamawiającego brany pod uwagę w ocenie tegoż doświadczenia.
PYTANIE NR 2:
W jaki sposób Zamawiający przewiduje wynagrodzenie Nadzoru w przypadku ewentualnego
przedłużenia robót budowlanych niezawinionego przez Nadzór oraz w przypadku wystąpienia robót dodatkowych na niniejszym zadaniu.
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ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z treścią § 2 ust. 4 Tomu II SIWZ – Projektu Umowy „zakres przedmiotowy Umowy,
określony w ust. 1, obejmuje także świadczenie usług inspektora nadzoru, w ramach
wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, nad wszelkimi zamówieniami
uzupełniającymi lub dodatkowymi udzielonymi, w celu prawidłowej realizacji zamówienia
publicznego na roboty budowlane pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przyłączami w rejonie miłogoszczy i zarabia w Myślenicach- etap I i II”, w toku
wykonywania niniejszej Umowy, o ile nastąpi konieczność zwarcia tego typu umów”. W
przypadku wystąpienia innych okoliczności, Zamawiający przewidział możliwość
wprowadzenia zmian do umowy, w zakresie wskazanym w §16 ust. 2 pkt 1) – 6) Projektu
Umowy, oraz skorygowania kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z procedurą zawartą
w regualcji §16 ust. 10 ust. 1) – 2) tegoż Projektu.
Zamawiający, mając na uwadze fakt, iż termin składania ofert upływ dopiero w dniu
12.08.2013 roku, nie przewiduje przedłużenia tegoż terminu.
Z poważaniem
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