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Art. 38 Ustawa PZP

Dotyczy: Biuletyn Zamówień Publicznych nr 200976 z dnia 06.08.2015. Odpowiedzi na wniesione zapytania
Pytanie 1.: Jaką powierzchnię ma istniejący budynek, który należy zinwentaryzować i przebudować?
2
Budynek podlegający inwentaryzacji jest budynkiem pięciokondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 4653 m i kubaturze
3
16072 m .
Pytanie 2.: W skład szpitala wchodzi kilka obiektów, proszę o uściślenie które obiekty będą podlegały inwentaryzacji
i opracowaniu p.poż., a które będą przebudowywane?
Odpowiedź: Inwentaryzacji i przebudowie podlega budynek główny szpitala, natomiast opracowanie warunków p.poż dotyczy
budynku głównego szpitala, nowego (projektowanego) budynku oraz istniejącego układu dróg wewnętrznych.
Pytanie 3.: Czy referencje tj. okres trzyletni ma dotyczyć projektu czy realizacji? Czy można żądać aby projekt
wykonany w okresie trzech lat był zrealizowany jeszcze w tym okresie?
Odpowiedź: Zgodnie z Rozdziałem II pkt. 2.2. Zamawiający wymaga aby projekt był realizowany w tym okresie.
Pytanie 4.: W wykazie oświadczeń zamawiający żąda: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o prawie
dysponowania tymi osobami. Czy na podstawie koncepcji programowo – przestrzennej Zamawiający chce
zrealizować przedmiotowy obiekt, po co osoba do kontrolowania jakości i kierowania robotami budowlanymi?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował minimum jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi

do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu § 12 ust. 1
rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.1278), oraz minimum jedną osobą z uprawnieniami
budowlanymi do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń w rozumieniu § 11 ust. 1,
cytowanego wyżej rozporządzenia.
Uwaga: Rozdział VI pkt. 8 SIWZ: W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
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