Błonie, dnia 20.10.2010 r.
WZP-341/22/2010
Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz dokumentacji kosztorysowej na budowę
budynku Regionalnego Centrum Popularyzacji Astronomii wraz z parkingiem, placem zabaw
oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na fragmencie dz. nr ew. 25 obr. 22 w Błoniu przy
ul. Poniatowskiego 19
Realizacja inwestycji planowana jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w postępowaniu jak wyżej.
Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), Zamawiający udziela wyjaśnień
do pytań następującej treści:
Pytanie nr 1
Proszę o wyjaśnienie zapisu znajdującego się w SIWZ w dziale VI pkt. 1 ppkt. 1.1 lit. a) tj.:
1.2. spełnienie warunków udziału odnoszących się do dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a). wykaz osób, z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj.:
- min. 4 Projektantów* i 1 Sprawdzający
*winni posiadać uprawnienia budowlane do projektowania dla odpowiednich branż
oraz muszą posiadać przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego,
potwierdzającą posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia OC
oraz złożą oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
posiadają niezbędne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, a Projektanci oraz
Sprawdzający wymagane uprawnienia.
W jakiej branży należy wykazać dysponowanie osobą sprawdzającą? Czy ma to być jedna
konkretna osoba i jedna konkretna branża, czy też sprawdzający muszą reprezentować
pozostałe branże wymagane przez Zamawiającego? Czy z powyższego zapisu wynika, iż
Zamawiający wymaga 4 podstawowych branż: architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne,
instalacje elektryczne?
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający precyzuje zapis znajdujący się w SIWZ w rozdziale VI pkt 1.2. tj.:
1.2. spełnienie warunków udziału odnoszących się do dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a). wykaz osób, z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj.:
- min. 4 Projektantów i 4 Sprawdzających.
Zarówno Projektanci jak i Sprawdzający winni posiadać uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeń w specjalności:
a) architektonicznej,
b) konstrukcyjno-budowlanej,
c) sanitarnej,
d) elektrycznej,
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oraz muszą posiadać przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzającą
posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia OC
oraz złożą oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
posiadają niezbędne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie oraz wymagane uprawnienia.
Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca przedstawi
2 referencje dotyczące wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budowy:
a) hali widowiskowo-sportowej z płytą boiska ze stałymi oraz rozkładanymi trybunami na 615
miejsc siedzących i składaną sceną, dodatkową salą gimnastyczną, siłownią, salami
konferencyjnymi, bufetem, oraz pomieszczeniami towarzyszącymi zapleczem administracyjnobiurowym, technicznym i sanitarno-higienicznym o łącznej powierzchni użytkowej 4 660,20 m2
i kubaturze 45 525,78 m3 wraz z przyłączem wod-kan, deszczowym, energetycznym i
zagospodarowaniem terenu oraz niezbędnymi uzgodnieniami łącznie z uzyskaniem decyzji
pozwolenia na budowę;
b) budynku krytej pływalni o łącznej powierzchni użytkowej 1 757,49 m2 i kubaturze 16 850,00 m3
wraz z przyłączem wod-kan, deszczowym, energetycznym i zagospodarowaniem terenu oraz
niezbędnymi uzgodnieniami łącznie z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający uzna za spełniony warunek wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca przedstawi
powyższe referencje dotyczące wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej.
Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy uwzględnić przy
sporządzaniu oferty przetargowej.
Ponieważ zmiany treści SIWZ nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian
w ofertach, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.
Termin składania ofert - 26.10.2010 r. godz. 11:00.
Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie Ratusz, w pok. Nr 1
w Biurze Obsługi Interesanta. Otwarcie ofert 26.10.2010 r. godz. 11:15.
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