Pyrzyce, dnia 10 lipca 2008 r.

Otrzymują:
wszyscy uczestnicy
postępowania

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w przetargu nieograniczonym na „Nadzór inwestorski nad robotami budowlanomontażowymi w Sali widowiskowo-kinowej w budynku Domu Kultury w
Pyrzycach przy Placu Wolnosci 3”
do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie:
Pytanie
1. W pkt.11 – „Zawartość oferty” ppkt 11.5 SIWZ: „Wykaz wykonanych usług w
okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia (tj. w okresie od 04.06.2004 – 03.06.2007 r.)
Poistępowanie o udzielenie zamówienia wszczęto dnia 04.07.2008 r. Czy w
zwiazku z tym za okres trzech ostatnich lat nie powinno się uznać: od
04.07.2005 r. – 03.07.2008 r.?
2. W pkt 7 ppkt 7.1.2. Zamawiający żąda wykazu osób przewidzianych do
pełnienia nadzoru branży: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, drogowej. W
projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ w § 5 pkt 1 ppkt 2
Zamawiający nie wymienia inspektora nadzoru branży drogowej ale inspektora
w specjalności telekomunikacyjnej. Który z zapisów specyfikacji jest
poprawny?

Na powyższe zapytania Zamawiający udziela następującej odpowiedzi :
W SIWZ nastąpiła omyłka a zapis winien brzmieć:
1. pkt 11, ppkt 11.5.
„Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (tj. w okresie od
04.07.2005 r. – 03.07.2008 r.), a jeśli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, odpowiadający swoim rodzajem i wartością usługom
stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców – zał. nr 3 oraz załączenia dokumentów
potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie (np. referencje).
2. pkt 7, ppkt 7.1.2.
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Warunek ten zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca dołączy
następujące dokumenty:
-wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadający swoim rodzajem i
wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów
potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie
- wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia a także zakres wykonywanych przez nich czynności wraz z kopiami
uprawnień osób przewidzianych do pełnienia nadzoru inwestorskiego
odpowiedniej
branży
(budowlanej,
sanitarnej,
elektrycznej,
telekomunikacyjnej) i ich aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do
odpowiedniej izby samorządu zawodowego

Wyjaśnienia niniejsze stają się nieodłączną częścią Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
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