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Poznań, 16 maja 2022

l.dz. 02162/PIM/05/22/AP/2014-11

Wykonawcy w postępowaniu
poprzez www.pim.poznan.pl

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „„Wykonanie robót

budowlanych w ramach Zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa trasy

tramwajowej: Kórnicka – os. Lecha (Odcinek I)”” - nazwa skrócona -

postępowanie numer PIM/02/22/ZP6/2014-11.

Zamawiający w ww. postępowaniu na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej
„Ustawą” lub „Ustawą Pzp”, informuje o pytaniach i wyjaśnieniach treści Specyfikacji
Warunków Zamówienia (SWZ):

Pytania nr 1 z dnia 13 maja 2022 r.:

1. Rozdział XV SWZ w akapicie „Wskazane w ofercie ww. osoby muszą zostać powtórnie
wpisane wWykazie osób na potwierdzenie spełniania warunku oraz będą zobowiązane
pełnić odpowiednie funkcje przy realizacji zamówienia objętego niniejszym
postępowaniem. Zamawiający dopuszcza zmianę ww. osób, pod warunkiem, że
Wykonawca, wykaże, że nowa proponowana osoba posiada nie mniejsze
doświadczenie, niż wymagane w warunku oraz wykazane dla danej osoby w złożonej
ofercie i formularzu punktów w kryterium.”, Zamawiający wskazał ze Personel ma być
powtórnie wpisany do wykazu osób na potwierdzenie spełnienia warunku. To by
sugerowało, iż jeżeli wykonawca wykaże się np. kierownikiem budowy który posiada 3
robot budowlane spełniające warunku zgodnie z rozdziałem XV pkt 4a) to otrzyma 4 pkt i
te same roboty mogą zostać „powtórzone” wykazie osób na spełnienie warunku, czyli 2 z
3 robot zostać przypisane jako spełniające warunek udziału.

Prosimy zatem o potwierdzenie, iż w celu spełnienia warunku udziału w postepowaniu
oraz w celu uzyskania maksymalnej ilości punktów w kryterium DPW należy wykazać się
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3 robotami, a nie 5 robotami (2 roboty na spełnienie warunku, 3 roboty na uzyskanie
maksymalnej ilości punktów).

Powyższe pytanie odnośnie się do każdej osoby, która przewidziana jest w Kryterium
„Doświadczenie Personelu Wykonawcy”.

2. W jakim okresie wykonawca ma wykazać zdobyte doświadczenie kierowników? Od
momentu uzyskania uprawnień? Czy w celu spełnienia warunku udziału np. Kierownik
budowy ma posiadać 60 miesięczne doświadczenie rozumiane jako doświadczenie
zdobywane od uzyskania uprawnień, oraz doświadczenie na 2 robotach o wartości 30
mln zł, które realizował w całej swoje karierze czy np. w ostatnich 10 latach?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

1. Podniesiona w pytaniu uwaga porządkowa zamieszczona pod opisem kryteriów
oceny ofert odnosi się wyłącznie do zobowiązania Wykonawcy do wskazania dla
odpowiedniej funkcji tej samej osoby – zarówno w ramach warunków udziału w
postępowaniu, jak i kryteriów oceny ofert.

Wymogi ilościowe dot. doświadczenia każdej z osób zostały precyzyjnie określone
w opisie oceny spełniania warunków oraz zasadach przyznania punktów w każdym
z kryteriów, również z uwzględnieniem prac wykazywanych na spełnienie
odpowiedniego warunku udziału w postępowaniu.

2. Zgodnie z brzmieniem odpowiednich części warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający nie określił terminu w jakim Personel Wykonawcy powinien zdobyć
doświadczenie opisane konkretną ilością i zakresem wykonanych /
nadzorowanych robót.

Jednocześnie w uwadze porządkowej pod warunkami udziału Zamawiający
wskazał w jaki sposób należy obliczać długość terminu doświadczenia
zawodowego określonego w miesiącach.

Z poważaniem

Dyrektor ds. wsparcia inwestycji

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: Artur Pieczykolan, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel.: +48 519 351 454 , email: artur.pieczykolan@pim.poznan.pl
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