Barlinek, 30 marca 2016 roku

Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW
OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na
usługę pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu , dotyczącym budowy
budynku mieszkalnego wielorodzinnego „A”, segment 1,2 w Barlinku Osiedle „Górny Taras”
działka numer 2138, obręb 1 Barlinek”.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt.2 i pkt. 4b) ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 poz.2164), odpowiada na pytanie, jakie
wpłynęło od wykonawców, w stosunku do treści Ogłoszenia o zamówieniu oraz treści Wniosku o
dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.
PYTANIE 1
Prosimy o wyjaśnienie zapisu z kolumny nr 8 Tabeli – wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie
dysponował wykonawca..- załącznik nr 4 do wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu
ograniczonym („ Co najmniej roczne doświadczenie jako inspektor nadzoru branży budowlanej w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej w realizacji robót budowlanych w co najmniej jednym budynku
wpisanym do rejestru zabytków o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 500 m2”). Warunek taki nie
jest postawiony w pkt. III.3.4 dla inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej w Ogłoszeniu o
zamówieniu.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, że nastąpiła oczywista omyłka pisarska w treści wniosku o dopuszczenie do
udziału w zakresie postawionego Warunku. Winno być jak w treści ogłoszenia. Zamawiający dokonuje
zmiany zapisu w treści Wniosku o dopuszczenie do udziału.

PYTANIE 2
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku osoby proponowanej na stanowisko specjalisty ds. zamówień
publicznych i rozliczenia projektów finansowanych ze środków unijnych – warunek będzie spełniony na
podstawie oświadczenia, nie zaś wykazu, jak w przypadku inspektorów nadzoru?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający, potwierdza, że potwierdzeniem na spełnienie powyższego warunku będzie oświadczenie
Wykonawcy przy złożeniu wniosku o dopuszczenie do udziału.
PYTANIE 3
Ponadto prosimy o udostępnienie Wykonawcom edytowalnych formularzy Wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu w celu ułatwienia przygotowania oferty.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający udostępnia wniosek wraz z formularzami w wersji edytowalnej.

