INW.271.22.2018

Myślenice, dnia 30.07.2018 r.

Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
wg rozdzielnika

Zamawiający:

Gmina Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice.

Dotyczy:

"Usługi Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego nad Przebudową myślenickiego
Rynku wraz z otoczeniem starówki - część 1" w ramach projektu: "Przebudowa
myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki, budowa Muzeum przy ul.
Traugutta w Myślenicach, na działce nr 974, Myślenice, obręb 2".

Zamawiający działając z trybie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), po dokonaniu analizy SIWZ opracowanej w
celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania, dokumentacji technicznej zamieszczonej na
stronie internetowej oraz zadanych pytań składa następujące wyjaśnienia:

Pytanie 1:
Czy Zamawiający uzna za równoważne uprawnienia dla Specjalisty kluczowego nr II – Inspektora
branży sanitarnej wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów prawa w specjalności
Instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych bez wskazania uprawnienia „bez
ograniczeń” (data uzyskania uprawnień 1977) jako uprawnienia równoważne do wskazanych w
SIWZ?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż uprawnienia dla Specjalisty kluczowego nr II – Inspektora branży sanitarnej
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa w specjalności instalacyjnoinżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych zostaną uznane za równoważne przy zachowaniu zasad
uznawania uprawnień opisanych m.in. interpretacjami wydawanymi przez Polską Izbę Inżynierów
Budownictwa, niemniej zastrzega się, iż daleko idące wątpliwości mogą wymagać przedstawienia
interpretacji indywidualnej. W tym miejscu Zamawiający podkreśla, iż to na Wykonawcy spoczywa
obowiązek
wykazania,
iż
spełnia
warunki
udziału
w
postępowaniu,
a dysponowanie odpowiednio wykwalifikowaną kadrą jest jednym z nich.

Pytanie 2:
Wykonawca wnosi o wskazanie zakresu robót wychodzącego ponad rozwiązania powszechnie
przyjęte wymagając uprawnień bez ograniczeń dla Specjalisty Kluczowego nr II i III lub dopuszczenie
możliwości skierowania do nadzoru specjalistów posiadających odpowiednie doświadczenie
w nadzorowaniu robót objętych przedmiotem zamówienia lecz posiadających uprawnienia bez
dopisku „bez ograniczeń”.
Odpowiedź:
Planowany nadzór nad inwestycją pn. „Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki
- część 1" w ramach projektu: "Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki,
budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach, na działce nr 974, Myślenice, obręb 2" jest objęty
nadzorem konserwatorskim oraz gęstą zabudową mieszkaniową.

Pytanie 3:
Wykonawca wnosi o potwierdzenie konieczności codziennej obecności Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na budowie przez okres co najmniej 6 godzin każdego dnia oraz sposobu weryfikacji
przez Zamawiającego pobytu na budowie.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza konieczność codziennej obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
na budowie przez okres co najmniej 6 godzin każdego dnia poprzez podpisanie listy obecności
w siedzibie Zamawiającego potwierdzający nadzór w/w godzinach.

Pytanie 4:
Czy Zmawiający uzna za równoważne doświadczenie Wykonawcy polegające na nadzorowaniu robót
obejmujących wykonanie dróg i parkingów o nawierzchni bitumicznej wraz z robotami towarzyszącymi
tj. odwodnienia, podbudowy, chodniki z kostki brukowej
1. o wartości usług ponad 40.000,00 brutto skoro wymaga doświadczenia Specjalisty
Kluczowego nr 1 – Kierownika Zespołu – Inspektora branży drogowej polegającego na
nadzorowaniu co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę/przebudowę/ modernizację
ulic w obrębie miasta i/lub dróg/chodników/parkingów?

Odpowiedź:
Z uwagi na dobro postępowania oraz umożliwienie przystąpienia do niego szerszego kręgu
Wykonawców, Zamawiający zmienia punkt. 9.2.1), który otrzymuje brzmienie: ”Opis sposobu
dokonywania oceny spełnienia wyżej wymienionych warunków:
1) Warunek, o którym mowa w punkcie 9.1.3) dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej
zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał:
- co najmniej jedną usługę polegającą na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego dla

zadania inwestycyjnego (robót) obejmującego co najmniej jedną robotę
budowlaną odpowiadającą przedmiotowi niniejszego zamówienia, w szczególności
w zakresie inwestycji polegającej na budowie/przebudowie nawierzchni z
elementów betonowych takich jak kostka brukowa i/lub kamień naturalny lub
nawierzchni bitumicznych z elementami z kostki brukowej lub z kamienia
naturalnego (chodniki, krawężniki, place) o wartości usługi nadzoru nie mniejszej
niż 40.000,00 zł brutto.
Uwaga:
W związku z upływającym w dniu 01.08.2018 r. terminem składania ofert, mając na uwadze treść
udzielonych odpowiedzi, które wprowadzają zmiany w warunkach udziału w postepowaniu,
Zamawiający zmienia termin składania/otwarcia ofert na dzień 07.08.2018 r.
W związku z czym w cz. I SIWZ (IDW) zmienia się:
1. Punkt. 9.2.1), który otrzymuje brzmienie: Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wyżej
wymienionych warunków:
1) Warunek, o którym mowa w punkcie 9.1.3) dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej
zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał:
- co najmniej jedną usługę polegającą na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego dla

zadania inwestycyjnego (robót) obejmującego co najmniej jedną robotę
budowlaną odpowiadającą przedmiotowi niniejszego zamówienia, w szczególności

w zakresie inwestycji polegającej na budowie/przebudowie nawierzchni z
elementów betonowych takich jak kostka brukowa i/lub kamień naturalny lub
nawierzchni bitumicznych z elementami z kostki brukowej lub z kamienia
naturalnego (chodniki, krawężniki, place) o wartości usługi nadzoru nie mniejszej
niż 40.000,00 zł brutto.
2. Punkt 19.1, który otrzymuje brzmienie: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: w
sekretariacie Urzędu Gminy Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, w nieprzekraczalnym
terminie:

do dnia

07.08.2018

do godz.

09:00

3. Punkt 21, który otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w, tj.:
w pok. nr 13 Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice:

w dniu

07.08.2018

o godz.

09:15

4. Dodatkowo zmianie ulega punkt 26.2.2), który otrzymuje brzmienie:
1) Zasady oceny kryterium „Doświadczenie osób”;
Ocenie i punktacji podlegać będzie doswiadczenie osób skierowanych do
realziacji zamówienia tj. do pełnienia funkcji Kierownika Zespołu – Inspektor
branży drogowej (Specjalista Kluczowy nr I) w związku z czym nie dopuszcza się
przedstawienia innych osoby, aniżeli osoby wskazana do pełnienia w/w funkcji
w celu potwierdzenia warunku udziału w postepowaniu zgodnie z pkt 9
niniejszej IDW.
-

Punkty będą przyznawane w następujący sposób
za wykazanie dysponowania osobą Kierownika Zespołu - Inspektor branży drogowej,
która w ramach wymaganego w pkt 9.2.2) IDW doświadczenia zawodowego jako inspektor
nadzoru inwestorskiego w ramach posiadanej specjalności nadzorowała budowę/ przebudowę/
modernizację ulic w obrębie miasta i/lub dróg/chodników/parkingów- po 10 pkt za każdą
taką wykazaną usługę, nie więcej jednak niż 40 pkt;

Uwaga:

W przypadku posiłkowania się doświadczeniem zawodowym innych osób aniżeli
wskazane do pełnienia w/w funkcji w celu potwierdzenia warunku zdolności
technicznej i zawodowej Wykonawcy nie zostaną przyznane punkty w tym
kryterium.

