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Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa parkingu
wielopoziomowego przy ul. Piaskowej w Zielonej Górze.

W dniu 13 stycznia 2021 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) przekazuję treść pytań
wraz z wyjaśnieniem.
Pytanie 11.1.
Prosimy o potwierdzenie, iż zapis SIWZ w pkt 3.14 nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie.
Wyjaśnienie 11.1.:
Zamawiający dokona zmiany SIWZ, poprzez zmianę zapisu pkt 3.14.
Pytanie 11.2.
Prosimy o potwierdzenie, że w pkt 5.1.1 ppkt. a) SIWZ Zamawiający poprzez zapis „- minimum 2
zadania o min. wartości 10.000.000,00 zł brutto każda w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy
obiektu kubaturowego o konstrukcji żelbetowej wraz z instalacjami” rozumie budowę lub przebudowę
lub rozbudowę, a nie inwestycję, która polegała na wykonaniu wszystkich tych robót.
Wyjaśnienie 11.2.:
Zamawiający dokona zmiany SIWZ, poprzez doprecyzowanie zapisu pkt 5.1.1.
Pytanie 11.3.
Prosimy o potwierdzenie, że w pkt 5.1.2.1. ppkt. a) SIWZ Zamawiający poprzez zapis kierownik
budowy (1 osoba), która posiada co najmniej 5-cio letnią praktykę zawodową (doświadczenie) w
pełnieniu funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w tym pełnienie funkcji
kierownika budowy przez okres nie krótszy 6 miesięcy nad budową o minimalnej wartości
10.000.000,00 brutto w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy obiektu kubaturowego o konstrukcji
żelbetowej wraz z instalacjami, wraz z instalacjami,” rozumie budowę lub przebudowę lub rozbudowę,
a nie inwestycję, która polegała na wykonaniu wszystkich tych robót.
Wyjaśnienie 11.3.:
Zamawiający dokona zmiany SIWZ, poprzez doprecyzowanie zapisu 5.1.2.1.a).
Pytanie 11.4.
Dotyczy myślnika 2 w pkt 5.1.1.: - „Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w realizacji mniejszej
ilości zadań niż określona w pkt 5.1.1 SIWZ pod warunkiem, że w ich ramach wykonano zakresy prac
spełniające wszystkie wymagania pkt 5.1.1.a) i 5.1.1.b) SIWZ - Zamawiający wymaga, aby w wykazie
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robót (wg załącznika nr III.1 do SIWZ) wyodrębnione zostały wartość i zakres wykonanych robót
spełniających wymagania pkt 5.1.1. SIWZ, które Wykonawca wykonał w ramach tych zadań;”
Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć poniższy zapis „doświadczenie w realizacji mniejszej ilości
zadań niż określona w pkt 5.1.1 SIWZ pod warunkiem, że w ich ramach wykonano zakresy prac
spełniające wszystkie wymagania pkt 5.1.1.a) i 5.1.1.b) SIWZ”
Wyjaśnienie 11.4.:
Przez mniejszą ilość zadań rozumie się np. dwa zadania o min. wartości 10.300.000,00 zł brutto
każde w zakresie określonym (łącznie) w pkt 5.1.1.a) oraz 5.1.1.b) SIWZ.
Pytanie 11.5.
Prosimy o zmianę zapisów SIWZ w pkt. 13 ppkt 2. poprzez dodanie zapisu „Jeżeli jednak na dzień
składania ofert Wykonawcy nie są znane firmy podwykonawców Zamawiający nie wymaga określenia
nazwy podwykonawcy a jedynie wyszczególnienia części zamówienia, które Wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcom.
Wyjaśnienie 11.5.:
Zamawiający dokona modyfikacji treści pkt 13.2 SIWZ.
Pytanie 11.6.
SIWZ pkt 28 ppkt. 1)
Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju oraz obostrzeniami uniemożliwiającymi udział wszystkich
zainteresowanych w jawnym otwarciu ofert, zwracamy się z uprzejmą prośbą o umożliwienie udziału
w otwarciu ofert wszystkim zainteresowanym poprzez transmisję online.
Zgodnie z poniższym komunikatem Urzędu Zamówień Publicznych transmisja on-line nie będzie
stanowić naruszenia przepisów ustawy Pzp:
„W ocenie UZP transmisja on-line z otwarcia ofert w sposób wystarczający realizuje zasadę o której
mowa w art. 86 ust. 2 Pzp. Przepis ten stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio
po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest
dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy
otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o
transmisji – nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy Pzp”.
Wyjaśnienie 11.6.:
Postanowienia pkt 28 SIWZ pozostają bez zmian.

Powyższe informacje stanowią integralną cześć SIWZ i należy je uwzględnić w składanej
ofercie.
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