Myślenice, dnia 16.03.2010r.

KOMUNIKAT NR 1
JRP/341/02/10
Dotyczy odpowiedzi na zapytanie z dnia: 10.03.2010r.
„Zamawiający działając w trybie art. 38 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) w związku z
zapytaniami dotyczącymi postanowień SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Usługi Nadzoru Inwestorskiego nad
Kontraktem Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Jasienicy, budowa wodociągu w
Bysinie” po dokonaniu analizy przedstawionych pytań, przedstawia następujące wyjaśnienia:
Pytanie 1:
Dotyczy : wymagań stawianych osobie Specjalisty Kluczowego nr I pkt 9.1.3)a)1)) Tom I
SIWZ /
W związku z tym, że przedmiot zamówienia polega na pełnieniu usług nadzoru
inwestorskiego, a osoba przewidziana na stanowisko Specjalisty Kluczowego nr I ma pełnić
rolę Kierownika Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego - czy wykazanie dla tej osoby
doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego na
zakończonej inwestycji z zakresu gospodarki wodno - ściekowej Zamawiający uzna za
doświadczenie równoważne do wymienionego w pkt 9.1.3)a)1)) Tom I SIWZ, a tym samym za
spełnienie warunku stawianego tej osobie ?
Odpowiedź:
Zgodnie ze wskazaniami zawartymi w pkt 9.1.3) a) 1)) IDW (Tom I SIWZ) dla Specjalisty
kluczowego nr 1 - Kierownika Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego wymagane jest
doświadczenie w zarządzaniu budową w charakterze: kierownika zespołu Inżyniera Kontraktu
lub kierownika budowy Wykonawcy, dla minimum jednej zakończonej inwestycji z zakresu
gospodarki wodno-ściekowej.
Wymagane doświadczenie w zarządzaniu budową w charakterze Inżyniera Kontraktu tj.
podmiotu zarządzającego procesem inwestycyjnym w imieniu i na rzecz Zamawiającego
(Inwestora) należy odczytywać jako posiadanie doświadczenia w zarządzaniu budową w
charakterze podmiotu działającego na zlecenie inwestora tj. również w charakterze podmiotu
pełniącego funkcje równoważne do funkcji Inżyniera Kontraktu w świetle polskiego prawa tj.
funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Pytanie 2:
Dotyczy wymagań stawianych osobie Kluczowego Specjalisty nr II i III.
W związku z tym, że wymagania stawiane w zakresie uprawnień i doświadczenia osobom
przewidzianym na stanowisko Specjalisty Kluczowego nr II i III są takie same - czy pełnienie
obu tych funkcji można powierzyć jednej osobie ?
Odpowiedź:
Nie. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji specjalistów kluczowych.
Pytanie 3:
Dotyczy numeracji Kluczowych Specjalistów / pkt 9.1.3)a)1)) - 5)) Tom l SIWZ/
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Na str. 9 i 10 Tomu I SIWZ Zamawiający wymieniając Kluczowych Specjalistów pomylił się
w kolejnej ich numeracji (dwukrotnie użyto nr III) - czy w tej sytuacji Wykonawca
przygotowując swoją ofertę może sam poprawić i użyć przy opisie specjalistów prawidłowej narastającej numeracji ?
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje poprawy omyłki pisarskiej i poprawia numerację zawartą w pkt 9.1.3)
a) 1)) – 5)) IDW.
Wykonawca składając ofertę powinien kierować się poprawną numeracją.
Z poważaniem:
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