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Wykonawcy w postępowaniu

www.pim.poznan.pl

Dotyczy: "Zagospodarowanie wód opadowych na terenie użytku ekologicznego
Traszki Ratajskie"- II przetarg, nr postepowania PIM/04/22/ZP27/2021-306.

Na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. z art. 286 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej

dalej „Pzp”), Zamawiający informuje o pytaniu skierowanym do treści specyfikacji istotnych

warunków zamówienia (SWZ) w postępowaniu:

Pakiet nr 1 z 05.05.2022 r.

Pytanie nr 1

Niniejszym zwracamy się z wnioskiem o zmianę zapisu SWZ dotyczącego spełniania

warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej

w pkt. 20.1.3.2 „Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że

dysponuje lub będzie dysponował:

- Kierownikiem budowy/ Kierownik robot instalacyjnych – osoba posiadająca uprawnienia

budowlane w specjalności inżynieryjnej instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

zgodne z ustawą Prawo budowlane oraz posiadająca co najmniej 36-miesięczne

doświadczenie w kierowaniu i nadzorowaniu w charakterze Kierownika budowy i/lub

kierownika robot branży sanitarnej, w tym co najmniej 2 roboty budowlane polegające

na budowie kanalizacji deszczowej o długości min. 200 m, w tym co najmniej 1 studni

poprzez usunięcie słów „wentylacyjnych, gazowych”, gdyż takowe instalacje na obiekcie

nie występują. Jednocześnie uprawnienia wydawane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów nie zawsze obejmowały instalacje i sieci wentylacyjne oraz

gazowe, a wielu kierowników budowy i robót z wieloletnim doświadczeniem przy realizacji

oczyszczalni ścieków i budowie kanalizacji sanitarnej posiada uprawnienia budowlane nie

obejmujące instalacji i sieci gazowych. Zmiana warunków SIWZ wydaje się być w interesie

Zamawiającego, poprzez zwiększenie ilość oferentów.

http://www.pim.poznan.pl
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Wyjaśnienia Zamawiającego                                                            

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów SIWZ w zakresie spełniania warunku

udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej w pkt. 20.1.3.2

poprzez wykreślenie słów „wentylacyjnych, gazowych”,

Nowe brzmienie: „Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,

że dysponuje lub będzie dysponował:

Kierownikiem budowy/ Kierownik robot instalacyjnych – osoba posiadająca uprawnienia

budowlane w specjalności inżynieryjnej instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z ustawą Prawo

budowlane oraz posiadającą co najmniej 36-miesięczne doświadczenie w kierowaniu

i nadzorowaniu w charakterze Kierownika budowy i/lub kierownika robót branży sanitarnej,

w tym co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji deszczowej

o długości min. 200 m, w tym co najmniej 1 studni.”

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI NA

PYTANIA ORAZ ZMIANĄ WARUNKU OKREŚLONEGO W PKT. 20.1.3.2 SWZ,

WYZNACZA NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT NA 16.05.2022 R. DO GODZ. 10:00.

PONADTO W ZWIĄZKU Z PRZESUNIĘCIEM TERMINU SKŁADANIA OFERT ZMIANIE

ULEGA TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ OKREŚLONY W PKT.14.1SWZ Z 9 CZERWCA

2022 R. NA 14 CZERWCA 2022 R.

Z poważaniem

Dyrektor ds. wsparcia inwestycji

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: Marzena Kaczmarek, Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 954 882 , email:
marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl

Pismo sporządził/a: Marzena Kaczmarek, Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 954 882 , email:
marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl
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