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Dotyczy: Budowa tężni  solankowej  w Lesie Komunalnym przy ul .
Chorzowskiej w Gliwicach.

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w związku ze złożonym zapytaniem
do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego
udzielam następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 1:
Zamawiający wskazał w SIWZ następujące warunki udziału w postępowaniu
w zakresie wiedzy i doświadczenia:
- Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie wykonał w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane, z których każda
polegała na budowie tężni solankowych. Wartość każdej budowlanej nie moż być
mniejsza niż 2 000 000,00 zł brutto. W przypadku podmiotów działających
wspólnie warunek wiedzy i doświadczenia nie podlega sumowaniu, co oznacza,
że w/w wiedzą i doświadczeniem musi wykazać się przynajmniej jeden
z Wykonawców występujących wspólnie.
Wyżej wskazane warunki brzegowe bardzo mocno ograniczają możliwość udziału
w w/w postępowaniu, wynika to z faktu iż w ostatnich 5 latach na terenie polski
zostało wykonanych jedynie kilka tak dużych tężni solankowych.
Prosimy o modyfikację warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy
i doświadczenia w sposób następujący:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym
okresie wykonała w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo co najmniej jedna robotę budowlaną, polegającą na budowie tężni
solankowej o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmieni warunku udziału w postępowaniu obniżając go do jednej
roboty budowlanej, jednakże została dokonana modyfikacja treści SIWZ
w zakres ie  warunków udz ia łu  w postępowaniu  a  dotycząca wiedzy
i doświadczenia Wykonawcy.
Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zadania w przypadku
wystąpienia złych warunków atmosferycznych, potwierdzonych przez inspektora
w Dzienniku
Budowy , uniemożliwiających wykonanie danego zakresu prac w ramach
powyższego zadania ( np.
niskie temperatury, obfite opady śniegu, silne wiatry - brak możliwości
wykonywania prac
budowlanych – betonowanie, roboty na wysokości, układanie kostki ).
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmieni zapisu, natomiast zwracamy uwagę na zapis § 15 ust. 2
pkt1) ppkt b) wzoru umowy_załącznik nr 5, gdzie dopuszczamy możliwość zmian
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umowy w przypadku wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków
atmosferycznych.

Z poważaniem

Piotr Jarosz

Zastępca Dyrektora Jednostki
Kopia aa.
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