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DoĘczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na ,,Zaprojektowanie i budowę Hali Badaw czej wraz z
dwoma zbioľnikami na wodę podziemnymi i jednym naziemnym na temie CNBOP-PIB w
Józefowie'', zn. TGZ/02/20|7.

W związku zpýaniami do SIWZ na podstawie art' 38 ust. l i 2 ustawy z dn.
29 sĘcznia2004 r. _ Prawo Zamőwień Publicznych ( Dz.U. z2015 r. poz.Ż|64 zpőźn
zm' ) wyjaśniam co następuje:

Pyanie l:
Czy Zamawiający na potwieľdzenie wymaganej wiedzy i doświadczenia tj.: ,,wykonał w
okresie ostatnich 5 lat przed upýwem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działa|ności jest kľótsry _ w tym okresie, co najmniej dwie roboty
budowlane o chaľakteľze i wielkości zb|iŻonej do zamówienia będącego przedmiotem
postępowania, polegające na budowie hali badawczej lub badawczo-naukowej o
waľtości co najmniej 4 000 000,00 PLN (cztery miliny złoĘch) bľutto każda" oczekuje
od Wykonawcy wykonania tylko prac budowlanych polegających na budowie czy
również zaprojektowaniu i budowie dwóch halbadawczych lub badawczo-naukowych?

odpowiedŹ l:
Zamavłiający wyjaśnia, Że zgodnie z warunkami opisanym w pkt. V.2 Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamőwienia z dnla 13 kwietnia bľ. o udzielenie zamówienia mogą
ubiegaó się wykonawcy,którzy spełniają waľunki udziafu w postepowaniu w Ęm posiadają
odpowiednie doświadczenie opisane w ppkt. 2a, tj. wykonali w okresie ostatnich 5 lat
pľzed upýwem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
_ w tym okresie' co najmniej dwie roboý budowlane o charakteľze i wielkości zbliżonej do
zamówienia będącego pľzedmiotem postępowania, polegające na budowie hali
badawczej lub badawczo-naukowej o waľtości co najmniej 4 000 000,00 PLN (cztery
miliny złoĘch) brutto każda. Tym samym doświadczenie wymagane od wykonawcy
odnosi się tylko do prac budowlanych.
Jednocześnie Zamawiający podkreśla, iż zgodnie Z wymogami ppkt.2c ilw SIWZ
Wykonawca jest zobowiązany wykazać, Żebędzie dysponował na etapie realizacji umowy
osobą, która będzie pełnió funkcję Głównego Projektanta, posiadającą wykształcenie
wyŻsze oraz upľawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez
ogľaniczeń oľaz opracowała na stanowisku Pľojektanta w ostatnich 5 latach pľzed upĘwem
teľminu składania ofert co najmniej 2 pľojekĘ budowlane i wykonawcze w zakľesie
budowy hali naukowo-badawczej lub badawczej.
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Pýanie 2:
Czy planowana suwnica wchodzi w zakres opracowania pľojektowego oraz zakupu i
montażu, czy teŻ Wykonawca ma jedynie wykonaó wzmocnienie konstrukcji pod suwnice
o udźwigu 5 ton w pomieszczeniu nľ l1 ?
odpowiedź 2:
Zamawiający wyjaśnia, że do obowiązków wykonawcy będzie należało jedynie
zaprojektowanie oraz wykonanie wzmocnień konstrukcji pod suwnicę o udŹwigú s ion.
Zakup i montaż samej suwnicy niw wchodzą w zakľes tego zantówienia.
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