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Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn:. „Roboty przygotowawcze związane z budową nowej
siedziby Muzeum Śląskiego ETAP I”

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W związku z powyższym działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami),
zwana dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację
Istotnych Warunków Zamówienia, pytania bez ujawniania źródła zapytania wraz z udzielonymi na nie
odpowiedziami oraz zamieszcza je na stronie internetowej, na której została zamieszczona
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
Jednocześnie, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści
SIWZ, które prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Pytanie 1

Odpowiedź
Wymagane doświadczenie zawodowe kierownika budowy i kierownika robót przy realizacji kontraktów
powinno zostać potwierdzone poprzez Oferenta w formie oświadczenia. Doświadczenie zawodowe
dotyczy osoby, a nie firmy, zatem wynika z dorobku zawodowego personelu, którym dysponuje
Oferent. Jednocześnie informujemy, iż Zamawiający dokona oceny dokumentów na etapie weryfikacji
ofert.

Pytanie 2

Odpowiedź
Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (członków konsorcjum) musi
złożyć osobno dokumenty wymienione w pkt.9.2.e) ppkt. 1-6 czyli dokumenty potwierdzające brak
podstaw do wykluczenia z postępowania (zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy pzp).
Natomiast wspólnie Wykonawcy muszą wykazać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w pkt.
9.1.b), pkt. 9.1.c), pkt. 9.1.d) czyli dokumenty potwierdzające spełnienie warunku udziału w
postępowaniu (zgodnie z art. 44 ustawy pzp.
Informujemy jednocześnie, że jeżeli Wykonawca/konsorcjum firm polega na zasobach podmiotu
trzeciego zgodnie z art. 26 ust. 2b (czyli udostępnienie osób, referencji oraz dokumentów
finansowych) Zamawiający nie żąda złożenia dokumentów wymienionych w pkt.9.2.e) ppkt. 1-6. –
zgodnie z zapisem pkt. 9.2 ppkt. h) IDW
cytat „W przypadku oferty wspólnej lub jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.
26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający nie
żąda złożenia do oferty oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale pkt. e 1-6, dotyczące
każdego z Wykonawców oraz innych podmiotów przewidzianych do realizacji zamówienia”.
Pytanie 3

Odpowiedź
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia (konsorcjum firm),
Zamawiający wymaga złożenia opłaconej polisy OC w wysokości 2 mln zł przez jednego z członków
konsorcjum.
Pytanie 4

Odpowiedź
Zakres robót do wykonania w ramach ogłoszonego postępowania przetargowego został określony
przez Zamawiającego w SIWZ dotyczącej zadania i jest opisany precyzyjnie i jednoznacznie w kilku
dokumentach przetargowych :
1. IDW pkt. 4 Opis przedmiotu zamówienia;
2. Dokumentacja Projektowa Tom 3.2.1 Projekt Budowlany w zakresie uwzględniającym
specyfikę robót budowlanych – stan projektowany pkt. 4, ograniczenia zakresowe dla Drogi
dojazdowej do CZOK pkt. 4.3.5, dla Drogi wewnętrznej wraz z murami oporowymi pkt. 4.2.3;
3. STWiOR ( ST 00.00 pkt. 1.3.4 Syntetyczny opis robót , a w częściach szczegółowych w
pozostałych ST)
4. Dokumentacja Projektowa Tom 3.2.2 Projekty Wykonawcze, które należy czytać łącznie z
opisami zakresów wskazanymi w punktach 1,2,3;
5. Roboty ziemne związane z pracami makroniwelacyjnymi i uzyskaniem wymaganych niwelet i
profili poprzecznych pod obie drogi zostały ujęte w Przedmiarze Robót w zakładce (A2)
Roboty przygotowawcze – mury oporowe.
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Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że załączona dokumentacja projektowa dotyczy zakresu szerszego
robót przygotowawczych, który w części nieujętej w Etapie 1 będzie realizowany odrębnym
postępowaniem.
Pytanie 5

Odpowiedź
Odpowiedź jak dla punktu 4.

Pytanie 6

Odpowiedź
Zgodnie z zapisami w Kontrakcie, a w szczególności w Formularzu Aktu Umowy pkt.2 „Następujące
dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane, jako integralna część niniejszego Kontraktu,
według następującego pierwszeństwa:
(a)
niniejszy Akt Umowy;
(b)
Warunki Szczególne Kontraktu (Część II);
(c)
Warunki Ogólne Kontraktu (Część I);
(d)
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Robót budowlanych;
(e)
Dokumentacja projektowa;
(f)
wyceniony przedmiar robót (po korekcie arytmetycznej)
(g)
Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty;
(h)
wszystkie inne dokumenty stanowiące część Kontraktu, Aneksy winny być czytane w
porządku hierarchii dokumentów, do których wnoszą zmiany”,
należy zastosować rury zgodnie z zapisami w specyfikacji technicznej ST 05.00 oraz dokumentacji
projektowej czyli PE 100 SDR 11.
Równocześnie, w oparciu o powyższą hierarchię dokumentów Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4
ustawy Pzp dokonuje zmiany w SIWZ wprowadza korektę w poniższych pozycji przedmiarowych:
było:
- (A5) IV 3,4 Poz. 50 – sieci wodociągowe – rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.
zewn. 80 mm
– wykopy umocnione;
- (A5) IV 3,4 Poz. 51 – sieci wodociągowe – rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.
zewn. 110
mm – wykopy umocnione;
- (A5) IV 3,4 Poz. 51 – sieci wodociągowe – rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.
zewn. 160
mm – wykopy umocnione;
jest:
- (A5) IV 3,4 Poz. 50 – sieci wodociągowe – rurociągi ciśnieniowe z rur PE 100 SDR 11 o śr. zewn. 80
mm –
wykopy umocnione;
- (A5) IV 3,4 Poz. 51 – sieci wodociągowe – rurociągi ciśnieniowe z rur PE 100 SDR 11 o śr. zewn.
110 mm –
wykopy umocnione;
- (A5) IV 3,4 Poz. 51 – sieci wodociągowe – rurociągi ciśnieniowe z rur PE 100 SDR 11 o śr. zewn.
160 mm –
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wykopy umocnione;

Pytanie 7

Odpowiedź
Wyjaśniamy, iż w pkt. 9.2 ppkt. h) IDW dotyczy jedynie dokumentów jakie Wykonawca powinien
złożyć w przypadku kiedy korzysta z wiedzy i doświadczenia podmiotu trzeciego na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy.
Natomiast w pkt.9.2.e) ppkt. 1 - 6 Zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu od uczestników postępowania czyli Wykonawcy składającego
ofertę lub konsorcjum firm składających ofertę. Ww. dokumenty musi złożyć każdy z Wykonawców
występujących wspólnie.
Jednocześnie informujemy, iż Zamawiający udzielił wyjaśnień w ww. zakresie odpowiedzi na pytanie 2
niniejszego pisma.
Pytanie 8

Odpowiedź
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany w SIWZ w pkt. 9.1.c) ppkt.1.2).
IDW
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Było:
Ekspert 2 (1 osoba) – kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych posiadający:
- wykształcenie wyższe techniczne;
- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń;
- doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy/robót konstrukcyjno-budowlanych przy
realizacji co najmniej 2 zakończonych kontraktów w zakresie rozbiórki obiektów kubaturowych o
wartości robót budowlanych każdej z wskazanych inwestycji min. 1.000.000,00 pln każda (bez
podatku VAT)
Winno być:
Ekspert 2 (1 osoba) – kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych posiadający:
- wykształcenie wyższe techniczne;
- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń;
- doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy/robót konstrukcyjno-budowlanych przy
realizacji
co najmniej 2 zakończonych kontraktów w zakresie rozbiórki obiektów kubaturowych o wartości robót
budowlanych każdej z wskazanych inwestycji min. 500.000,00 pln (bez podatku VAT).
Zamawiający informuje, iż w celu zapewnienia Wykonawcom odpowiedniego czasu na uwzględnienie
zmian w ofertach, wprowadzonych niniejszym pismem, przedłuża termin składania ofert do dnia
28.12.2010 do godz. 12:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.12.2010r. o godz. 12:30.
Miejsce składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie.
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