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IZP.271.19.2017
Stryków, dnia 12.05.2017 r.

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie projektu budowy
kompleksu szkolno – sportowego w Strykowie”. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych z numerem: 70350 - 2017 w dniu 20.04.2017 r.
Pytanie nr 1:
Warunki udziału w postępowaniu wskazane w § 8 SIWZ w zakresie:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku.
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał:
- co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującej budowę jednostki oświatowo –
wychowawczej (szkoła, zespół szkół, przedszkole) o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 PLN
oraz
- co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującej budowę hali sportowej wraz z budową co
najmniej jednego boiska zewnętrznego o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 PLN
albo
- co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującej budowę jednostki oświatowo –
wychowawczej (szkoła, zespół szkół, przedszkole) wraz z budową hali sportowej wraz z budową co
najmniej jednego boiska zewnętrznego o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 PLN
Uprzejmie proszę o zmianę tych warunków na wielkość wyrażoną w m3.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienił przedmiotowy warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego. Odsyłam do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 82490-2017 z dnia 12.05.2017 r.
Pytanie nr 2:
W kryterium doświadczenie personelu kluczowego tj. doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej (głównego projektanta)
punkty zostaną przyznane wg poniższych zasad:
Uczestniczenie jako projektant w wykonaniu 1 dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem pozwolenia na
budowę obejmującej budowę jednostki oświatowo - wychowawczej o kubaturze co najmniej 5 000 m3 lub
hali sportowej o kubaturze co najmniej 8 000 m3 wraz z budową co najmniej jednego boiska zewnętrznego
w okresie ostatnich 3 lat – 0 pkt ………………….itd

jak również w kryterium doświadczenie personelu kluczowego tj. doświadczenie osoby posiadającej
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej
…………………………..itd
Uprzejmie proszę o wyjaśnienie części zdania: wraz z budową co najmniej jednego boiska, rozumiem, że tu
chodzi o projekt z pozwoleniem na budowę, ponieważ o ile projekt i budowa jednego, może dwóch
kompleksów w tym czasie była by możliwa to już sześciu na 100%???
Odpowiedź:
W przypadku kryterium oceny ofert jakim jest „doświadczenia personelu kluczowego” ocenie podlegać
będzie uczestniczenie przy opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowę obejmującej budowę hali sportowej o kubaturze co najmniej 8 000 m3 wraz z co najmniej jednym
boiskiem zewnętrznym. Zamawiający informuje, że projekt budowlany winien obejmować swym zakresem
budowę hali sportowej wraz z co najmniej jednym boiskiem zewnętrznym.

