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Wykonawcy w postępowaniu

poprzez www.pim.poznan.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „IK – BUDOWA

TRASY TRAMWAJOWEJ W UL. RATAJCZAKA” (skrócona nazwa

postępowania) - numer ref. PIM/12/21/ZP61/2021-321.

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy

PZP), Zamawiający informuje o kolejnym pytaniu i wyjaśnieniu dot. treści Specyfikacji

Warunków Zamówienia (SWZ) otrzymanym / udzielonym w ww. postępowaniu (kontynuacja

numeracji z poprzednich Wyjaśnień):

19.W Rozdziale VIIII SWZ ust. 2 pkt 1) ppkt d) SWZ Zamawiający wymaga od Wykonawcy

wykazaniem się doświadczeniem uzyskanym w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy

– w tym okresie. Wnioskujemy o zmianę i uznanie usług zrealizowanych w okresie dłuższym

niż 5 lat – w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert. Przedmiotowa

zmiana umożliwi złożenie ofert Wykonawcom posiadającym wymagane doświadczenie, ale

zdobyte w dłuższym okresie czasu, co może podnieść konkurencyjność postępowania.

W przedmiotowej sprawie ma znaczenie specjalistyczny charakter usługi oraz fakt że wiele

kluczowych projektów kluczowych i europejskich obejmuje dłuższe ramy czasowe.

W związku z powyższym wnioskujemy o modyfikacje warunków odnośnie wymaganej

zdolności technicznej lub zawodowej.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

http://www.pim.poznan.pl
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20.W Rozdziale VIIII SWZ ust. 2 pkt 1) ppkt d) SWZ Zamawiający wymaga od Wykonawcy

wykazaniem się doświadczeniem uzyskanym w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy.

Zamawiający wymaga doświadczenie przy realizacji usługi w zakresie nadzoru nad

realizacją drogi/ulicy oraz usługi w zakresie nadzoru nad realizacją torowiska tramwajowego

wraz z trakcją. Czy możliwe jest potwierdzenie spełnienie warunku poprzez wykazanie

jednej usługi/umowy potwierdzającej spełnianie warunku udziału w postępowaniu zarówno

w zakresie wymaganej drogi jak i torowiska tramwajowego (o wymaganej wartości

i parametrach)? Czy też Zamawiający wymaga wykazania się dwiema oddzielnymi

usługami/umowami na potwierdzenie spełniania tych warunków?

Wyjaśnienie:
Zamawiający nie zawarł w SWZ zastrzeżenia, że wykazywane doświadczenie (drogowe

/ w zakresie torowisk) musi pochodzić z odrębnych realizacji, w związku z czym możliwe jest

łączne wykazanie tego doświadczenia, przy czym należy mieć na uwadze, że ocenie

podlegać będzie wykazanie doświadczenia (rzeczowego, jak i pod względem wartości

nadzorowanych robót) dla każdego ze wskazanych zakresów.

Otrzymują:

1. Wykonawcy w postępowaniu poprzez stronę internetową;

2. a/a.

Sprawę prowadzi: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email:
dawid.kozlowski@pim.poznan.pl
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