Bobowa,
2010-08-30
ZP 341/16/2010
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:
ZP 341/16/2010. Nazwa zadania Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla
zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja ogólnodostępnej
przyszkolnej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w gminie Bobowa ”w
latach 2010-2011

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:
Pytanie :
Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.
„Przebudowa, rozbudowa i modernizacja ogólnodostępnej przyszkolnej
infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w gminie Bobowa ”w latach 2010-2011 –
prośba o wyjaśnienie zapisów SIWZ odnoszących się do wymagań w zakresie
doświadczenia wykonawców.
Szanowni Państwo,
W związku z zamiarem złożenia oferty w postępowaniu przetargowym jw.,
zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie zapisu zawartego w SIWZ pkt. 5.1.
ust. 2 o brzmieniu:
2). posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał co najmniej
jedno zadanie z zakresu nadzorowania budowy boisk sportowych z nawierzchnią
syntetyczną, trawiastą, ogrodzeń terenu, urządzenia placów zabaw wraz z dostawą
i montażem wyposażenia montaż urządzeń sportowych o wartości minimum 100
tys. brutto Wymogiem jest, aby wykazane zamówienie było poparte dokumentami z
podaniem ich wartości, nazwą
przedmiotu, dat wykonania oraz adresy
Zamawiających (odbiorców) wraz z potwierdzeniem przez nich (na wykazie lub
odrębnymi referencjami, protokołami odbioru lub innymi dokumentami), że usługi
te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Referencje, protokoły odbioru
lub inne dokumenty obowiązkowo muszą zawierać dane jakie występują w
kolumnach wykazu.
Z powyższej treści nie wynika jasno, w jaki sposób oceniane będzie
spełnienie tego warunku, w szczególności:
• czy warunek będzie spełniony przez wykonawcę, który wykaże, że w
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określonym czasie wykonał więcej niż jedno zadanie, lecz kilka zadań o
łącznej wartości minimum 100 tys. zł brutto, przy czym wartość każdego z
tych zadań może być niższa niż 100 tys. zł.
Powyższa wątpliwość wynika również z faktu, że żądanie wykazania
doświadczenia w jednym zadaniu o wartości min. 100 tys. zł byłoby naszym
zdaniem nieadekwatne do stopnia złożoności i do oczekiwanej wartości robót
budowlanych dla każdego z obiektów, które nadzór ma obejmować oraz
powodowałoby nieuzasadnione, istotne ograniczenie konkurencji.
Prosimy również o wyjaśnienie zapisu SIWZ odnośnie wymaganego
doświadczenia w zakresie rodzaju nadzorowanych robót, ponieważ z
przytoczonego powyżej cytatu nie wynika, czy wymaga się w ramach jednego
zadania nadzoru nad boiskiem z nawierzchnią syntetyczną i trawiastą (w domyśle
z trawy naturalnej), czy też Zamawiającemu chodzi raczej o bieżnię syntetyczną i
nawierzchnię z trawy syntetycznej.
Prosimy o wyjaśnienie przedstawionych wyżej wątpliwości i jednoznaczne
odpowiedzi na wyżej postawione pytania.
Odpowiedź.
Ad.1.
Zmawiający informuje, że w dniu 27.08.2010r zamieścił ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia dotyczące warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, który brzmi
następująco:
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał co najmniej
jedno zadanie z zakresu nadzorowania budowy boisk sportowych z nawierzchnią
syntetyczną, trawiastą, ogrodzeń terenu, urządzenia placów zabaw wraz z dostawą
i montażem wyposażenia montaż urządzeń sportowych o wartości minimum 30 tys.
brutto Wymogiem jest, aby wykazane zamówienie było poparte dokumentami z
podaniem ich wartości, nazwą
przedmiotu, dat wykonania oraz adresy
Zamawiających (odbiorców) wraz z potwierdzeniem przez nich (na wykazie lub
odrębnymi referencjami, protokołami odbioru lub innymi dokumentami), że usługi
te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Referencje, protokoły odbioru
lub inne dokumenty obowiązkowo muszą zawierać dane jakie występują w
kolumnach wykazu.
Z warunku wynika ,że wymogiem jest przynajmniej jedno zadania o wartości
minimum 30 tys zł. a nie kilka zadań o łącznej wartości 30 tys. zł.
Ad 2
Z załączonej dokumentacji przetargowej jasno wynika jakie nawierzchnie są
przedmiotem zamówienia, zatem Zamawiającemu chodzi o nadzór nad boiskami
z nawierzchnią syntetyczną i trawiastą z trawy naturalnej.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną
częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy
składaniu ofert.

Do wiadomości:
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- wszyscy uczestnicy
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