Szczecin, dnia 10.07.2019
ZP/220/49/19
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest
wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej szczegółowego zagospodarowania pomieszczeń w
nowopowstałym budynku M Kliniczne Centrum Medyczno-Terapeutyczne SPSK-2 w oparciu o posiadaną przez Szpital
dokumentację stanu surowego zamkniętego przedmiotowego budynku, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i
pełnieniem nadzoru autorskiego.

WYJAŚNIENIE NR 1 ORAZ MODYFIKACJA SIWZ NR 3

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający
udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający uzna za równoważne do doświadczenia projektanta branży architektonicznej, opisanego w
punkcie 1.3.2. a) SIWZ 10-letnie doświadczenie zawodowe w opracowywaniu projektów budowlanych, w tym
co najmniej dwóch projektów budowlano-wykonawczych, które uzyskały decyzje o pozwoleniu na budowę
dla budynków kategorii XI zgodnie z załącznikiem do Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., o pow.
całkowitej co najmniej 2000 m2, w tym jednego szpitala?
Odpowiedź:
Zamawiający nie uzna tego za równoważne. Jednocześnie Zamawiający dokona stosownej modyfikacji.
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych niniejszym Zamawiający informuje
o dokonaniu modyfikacji SIWZ:
I. Wykreśla się z SIWZ część I rozdział VI ppkt. 1.3.2. lit. a) i w to miejsce wprowadza się ppkt. 1.3.2. lit. a)
w nowym brzmieniu:
„1.3.2. dysponują lub będą dysponowali potencjałem technicznym w postaci osób (wyznaczonych
imiennie do realizacji zamówienia), legitymujących się co najmniej kwalifikacjami zawodowymi i
doświadczeniem odpowiednim do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, określonymi poniżej:
a) dysponują lub będą dysponowali co najmniej jedną osobą uczestniczącą w realizacji zamówienia
posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej,
posiadającą co najmniej:
- 10 lat doświadczenia zawodowego w opracowywaniu projektów budowlanych, w tym co najmniej dwóch
projektów budowlano-wykonawczych, które uzyskały decyzje o pozwoleniu na budowę, których przedmiotem
było zaprojektowanie budowy lub przebudowy budynków kategorii XI zgodnie z załącznikiem do Ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., o pow. całkowitej co najmniej 2000 m², w tym jednego szpitala,
- jednego projektu przebudowy, rozbudowy lub budowy budynku archiwum o łącznej pow. użytkowej
minimum 250 m2,”
II. Wykreśla się w całości załącznik nr 4 do formularza oferty (Wykaz osób) i w to miejsce wprowadza się
ZMODYFIKOWANY załącznik nr 4 do formularza oferty (Wykaz osób).
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Zamawiający po wnikliwym sprawdzeniu opisu przedmiotu zamówienia informuję, iż nie będzie dokonywał
żadnej zmiany opisu.

W związku z powyższym, Zamawiający wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert:
- składanie ofert do 19-07-2019 r. do godz. 09.30,
- otwarcie ofert: 19-07-2019 r. o godz. 10.00.
Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.
Z poważaniem

PODPIS W ORYGINALE

Sporządziła: Eliza Koladyńska – Nowacka
Tel. 91 466 10 86
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