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Rybnik, dnia 4 lipca 2016 r.
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ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty naprawcze obiektów mostowych na ul. Reymonta, Sportowej, Za Torem, Partyzantów, Gliwickiej, Obwiedni Północnej, Włościańskiej, Wodzisławskiej, Obwiedni Południowej, Janasa, Hallera, Górnośląskiej, Sygnały, Zamenhofa oraz w rejonie skrzyżowania ulic Nadbrzeżnej i Pod Wałem.


Przekazuję Państwu pytanie Wykonawcy wraz z odpowiedzią Zamawiającego. Proszę o uwzględnienie wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1. Zgodnie z brzemieniem art. 38 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych składamy prośbę o wyjaśnienie – zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie:
- warunków udziału w postępowaniu:
1) Dział IV pkt. 3 A) – Posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający określił wymóg wykazania się przez Wykonawcę co najmniej dwoma robotami budowlanymi polegającymi na remoncie, budowie lub przebudowie obiektów mostowych (most, wiadukt, estakada, kładka), każda z nich o wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto (wartość dotycząca obiektów mostowych);

oraz

2) Dział IV pkt 3 B) – Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający określił wymóg dysponowania osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności mostowej oraz doświadczenie zawodowe w kierowaniu, co najmniej dwoma robotami budowlanymi każda polegająca na remoncie, budowie lub przebudowie obiektów mostowych o wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto każda.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację treści SIWZ w zakresie warunków posiadania wiedzy i doświadczenia poprzez dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawców posiadających w swoich zasobach jedno zadanie obejmujące swym zakresem budowę dwóch obiektów mostowych za łączną wartość brutto ponad 100.000,00 zł, oraz modyfikacji treści SIWZ w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia poprzez dopuszczenie do udziału w postępowaniu kierownika robót w specjalności mostowej posiadającym doświadczenie zawodowe w kierowaniu jednym zadaniem obejmujące swoim zakresem budowę dwóch obiektów mostowych za łączną wartość brutto ponad 100.000 zł.
Jednoznacznie można stwierdzić, iż w porównaniu z Wykonawcą posiadającym doświadczenie przy realizacji dwóch zadań po 50.000,00 zł brutto każda – Wykonawca wykazujący się doświadczeniem przy realizacji jednego zadania o wartości 100.000,00 zł brutto posiada tak samo dobre doświadczenie w realizacji wskazanych robót – dotyczy to również doświadczenia zawodowego kierownika robót. Powyższa zmiana nie wpłynie zatem negatywnie na dobrze pojęty interes Zamawiającego, gwarantując jednocześnie należyte wykonanie zamówienia publicznego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków udziału w postępowaniu.

