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Bytom, dnia 18 sierpnia.2009 r.

Nr sprawy PN/12/09

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na zadanie pn.” Modernizacja budynku Pływalni Krytej
przy ul. Parkowej 1 w Bytomiu – ETAP I”

W dniu 13 sierpnia 2009 r. do Zamawiającego - OSiR Bytom - skierowano zapytania
dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pn.„Modernizacja budynku Pływalni Krytej przy ul. Parkowej 1
w Bytomiu – ETAP I” o następującej treści :
1. „W umieszczonym na stronie internetowej przedmiarze nie znajdujemy pozycji odnoszącej się do
wymiany stalowej konstrukcji dachu nad halą basenu.”
2. „Jakie zamawiający uzna za odpowiednie uprawnienia w zakresie prowadzenia, kierowania
pracami przy zabytkach – dotyczy to punktu V.2.b. SIWZ”
W odpowiedzi na zadane pytania Zamawiający informuje że :
Ad 1. W trybie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.
z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia poprzez dodanie do SIWZ - Zał. nr 3 „Przedmiar” części „Przedmiar – konstrukcje stalowe i żelbetowe”,
Ad 2. Zamawiający informuje , że w oparciu o przywołany art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
I. w części V pkt 2 ppkt 1
Przed zmianą:
1. osoba(y) , które będą kierować wykonaniem zamówienia : a) posiada-ją uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej ( bez ograniczeń ) i
aktualny wpis na listę Izby Inżynierów Budownictwa . b) posiada-ją odpowiednie uprawnienia w zakresie
prowadzenia , kierowania pracami przy zabytkach .
po zmianie:
1. osoba(y) , które będą kierować wykonaniem zamówienia posiada(-ją) uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (bez ograniczeń)
i aktualny wpis na listę Izby Inżynierów Budownictwa oraz odbyła(-ły) co najmniej 2 letnią praktykę
zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych
II. w części VI pkt zmienia się numerację pkt 7 i 8 na pkt 8 i 9
oraz dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
7. wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
(zał. nr 10)
III. w załącznikach do siwz
dodaje się:
Wykaz osób – załącznik nr 10

Niezależnie od powyższego Zamawiający dokonuje także zmiany treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia:
IV. w części V pkt 2 ppkt 2
- przed zmianą :
„wykazać , że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania , a jeżeli
okres działalności jest krótszy – w tym okresie , wykonał co najmniej 1 robotę w zakresie montażu
konstrukcji stalowych o wartości co najmniej 3000 000,00 zł. brutto , oraz przedłożyć dokument
potwierdzający jej należyte wykonanie”
- po zmianie :
„wykazać , że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania ,
a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie , wykonał co najmniej 1 robotę w zakresie
montażu konstrukcji stalowych o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł. brutto , oraz przedłożyć
dokument potwierdzający jej należyte wykonanie”
W związku z art. 12a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 7 września 2009 roku
do godz. 10.00, miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
W załączeniu:
Wykaz osób - załącznik nr 10 do SIWZ .

Przewodniczący Komisji Przetargowej
………………………………
Andrzej Filuba

