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Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13
Szczecin, dn. 04.07.2013 r.
znak sprawy: ZP/220/60/13

WYJAŚNIENIE NR 1
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:
Powołując się na treść Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz.U.2001 nr 112 poz. 1198), zwracamy się z prośbą o podanie szacunkowej wartości robót
dot. Termomodernizacja budynków SPSK Nr 2 PUM w Szczecinie ze źródłami energii
odnawialnej.
Jednocześnie zwracamy się do Państwa z wnioskiem o udostępnienie informacji z otwarcia
ofert (otwarcie ofert w dniu 27.06.2013 r.) złożonych w postępowaniu Pełnienie obowiązków
Inwestora Zastępczego wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim nad realizacją
inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków SPSK Nr 2 PUM w Szczecinie ze źródłami
energii odnawialnej” (Numer ogłoszenia: 117987 - 2013; data zamieszczenia: 19.06.2013), w
szczególności kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że na sfinansowanie wykonania robót budowlanych z zakresu
„Termomodernizacji budynków SPSK Nr 2 PUM w Szczecinie ze źródłami energii
odnawialnej” przeznaczył kwotę 17 565 000,00 brutto.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie poda jaką kwotę zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pełnienia
obowiązków Inwestora Zastępczego wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim nad
realizacją inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków SPSK Nr 2 PUM w Szczecinie ze
źródłami energii odnawialnej”, gdyż to postępowanie zostało unieważnione na podstawie art.
93 ust. 1 pkt. 1 PZP (nie została złożona żadna oferta). Tym samym Zamawiający nie może
przesłać informacji z otwarcia ofert, ponieważ takowego nie było (powód określony
powyżej).
Pytanie nr 2:
W związku z zapisem dotyczącym warunku posiadania przez Wykonawców doświadczenia w
pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego / Inżyniera Kontraktu robót budowlanych
remontowo-modernizacyjnych dla budynku o kubaturze co najmniej 10 000 m3, w związku z
zapisami art. 3 pkt. 7 Prawa budowlanego, zawierającego definicję robót budowlanych, które
należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub
rozbiórce obiektu budowlanego, prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający uzna za
spełniony w/w warunek posiadania przez Wykonawcę doświadczenia w pełnieniu funkcji
Inwestora Zastępczego / Inżyniera Kontraktu robót budowlanych rozumiany jako budowa
budynku o kubaturze co najmniej 10 000 m3.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie uzna takiego doświadczenia.
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Pytanie nr 3:
Czy wykazanie się usługą Inżyniera Kontraktu przy budowie nowego budynku o wymaganej
kubaturze, spełni postawiony warunek?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie uzna takiego doświadczenia.

Zamawiający niniejszym pismem nie wprowadził zmiany do SIWZ, które wymagają
dodatkowego czasu na dokonanie zmian w przygotowywanych ofertach. Zamawiający nie
przedłuża termin składania i otwarcia ofert. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają
bez zmian. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas
sporządzania i składania ofert.
Z poważaniem
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