PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA
ul. Podgórna 22
65- 424 Zielona Góra

DO-ZP.271.75.14.2022
RISS 5751372

Zielona Góra, 08 listopada 2022 r.
Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Pełnienie funkcji
Inżyniera Kontraktu w związku z planowaną budową systemu ITS wraz z przebudową
niezbędnej infrastruktury w Zielonej Górze.
W dniu 03 listopada 2022 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków
Zamówienia (SWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) przekazuję
treść pytań wraz z wyjaśnieniem.
Pytanie nr 1.1.
Niniejszym zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu SWZ pkt 5.1.1. dotyczącego zdolności
technicznej.
Z brzmienia wymagania wynika, że Wykonawca winien spełniać wymaganie zdolności technicznej
[…] w okresie ostatnich 6 lat […] minimum 2 usługi […] o minimalnej wartości 3.000.000 zł
brutto, od rozpoczęcia zadania przez cały okres realizacji do jego zakończenia.
Jednocześnie, z dalszej treści SWZ - pkt 5.1.2 zdolność zawodowa - wywnioskować można, że kwota
3 000 000 zł brutto dotyczy wartości nadzorowanego projektu.
Czy w związku z powyższym, wykazaną w punkcie 5.1.1. wartość 3.000.000 zł brutto, należy
rozumieć jako wartości nadzorowanego projektu wdrożeniowego, a nie wartość usługi nadzoru,
świadczoną przez Inżyniera Kontraktu?
Jednocześnie pragniemy dodać, iż kwota 3.000.000 zł brutto za usługę pełnienia funkcji Inżyniera
Kontraktu jest kwotą wysoce nieosiągalną, biorąc pod uwagę projekty jakie do tej pory były
wykonywane na rynku krajowym.
Wyjaśnienie 1.1.
Zamawiający informuje, iż przedstawiona wartość 3 000 000,00 zł brutto (dla każdego z zadań) w
punkcie 5.1.1 dotyczy wartości nadzorowanego projektu wdrożeniowego / zadania
inwestycyjnego którego przedmiotem była budowa, przebudowa lub modernizacja Inteligentnego
Systemu Transportowego (ITS).
Powyższe informacje stanowią integralną cześć SWZ i należy je uwzględnić w składanej
ofercie.
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