Myślenice, dnia 17.06.2015 r.
GPI-3.271.05.2015

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-3.271.05.2015, pn.: „Zmiana
kotła na paliwo stałe na kondensacyjny kocioł gazowy w Zespole Placówek Oświatowych w
Borzęcie”, po dokonaniu analizy pytań złożonych przez Wykonawców, przedstawia następujące
wyjaśnienia:
PYTANIE 1:
Prosimy o wyjaśnienie zapisu w SIWZ odnośnie kierownika budowy: czy naprawdę wymagacie podania
kierownika budowy w specjalności drogowej, czy to tylko pomyłka. Prosimy o sprostowanie tego zapisu
na uprawniania do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie
sieci i instalacji sanitarnych.
ODPOWIEDŹ 1:
Zamawiający wyjaśnia, iż doszło do oczywistej omyłki, bowiem wymagane jest, by Kierownik Budowy
posiadał uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa. Wobec powyższego, 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
 Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 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, w tym przy realizacji co najmniej jednego
przedsięwzięcia inwestycyjnego odpowiadającego przedmiotowi niniejszego zamówienia, w
szczególności w zakresie remontu kotłowni, o wartości inwestycji minimum 200.000,00 zł
brutto.”

PYTANIE 2:
W ogłoszeniu o zamówieniu w pkt. III 3.3) Potencjał techniczny Zamawiający określił co następuje: ...
Kierownik Budowy Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności drogowej..." Prosimy potwierdzić zakres uprawnień wymaganych dla kierownika budowy.
ODPOWIEDŹ 2:
Zamawiający udzielił odpowiedź na podobne pytanie w Odpowiedzi nr 1, którą należy stosować
odpowiednio.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny dla wprowadzenia zmian w
ofertach, wyznaczając go na dzień 25.06.2015 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 SIWZ - IDW zmienia się w ten sposób, że skreśla się jej
zawartość oraz zastępuje następującą treścią:
„
do dnia
25.06.2015 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 Gminy Myślenice
ul. Rynek 8/9
32-400 Myślenice
Oferta w postępowaniu na roboty budowlane:
„Zmiana kotła na paliwo stałe na kondensacyjny kocioł gazowy w Zespole Placówek
Oświatowych w Borzęcie”
Nie otwierać przed dniem: 25.06.2015 r. godzina 10:15”.

3)

Tabelę zawartą w pkt 21 Tomu I SIWZ - IDW zmienia się w ten sposób, że skreśla się jej zawartość
oraz zastępuje następującą treścią:

„
w dniu

25.06.2015 r.

o godz.

10:15

”.
Z poważaniem

2

