Odpowiedzi na pytania oferenta z dnia 21.12.2011 r.
Pytanie nr 1
Zwracamy się o przesłanie na adres e-mail wskazany w nagłówku pisma lub udostępnienie na Państwa
stronie internetowej edytowalnej wersji załączników składanych wraz z ofertą (załączniki do IDW: od
nr 1 - w tym 1a, 2a, 2b, 5a - do nr 6 włącznie), co pozwoli sprawnie przygotować dla Państwa
oczekiwane dokumenty, a przede wszystkim wyeliminuje błędy mogące powstać przy samodzielnej
próbie ich edycji.
Odpowiedź nr 1
Zamawiający udostępnia w/w załączniki na swojej stronie internetowej.
Pytanie nr 2
Dotyczy: pkt 8.2.1.1. IDW Lider Zespołu - Inżynier Rezydent - zwracamy się o wyjaśnienie jaką
kwotę należy wykazać dla potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w przywołanym
punkcie: netto czy brutto?
Odpowiedź nr 2
Chodzi o kwotę brutto.
Pytanie nr 3
Dotyczy: pkt 8.2.1.6. IDW - Inspektor nadzoru w branży instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych i energetycznych - Zwracamy się o potwierdzenie, iż dla wykazania kwalifikacji
zawodowych osoby kierowanej do pełnienia ww. funkcji za poprawne zostanie uznane posiadanie
wykształcenia wyższego technicznego oraz uprawnień, o których mowa w przywołanym punkcie.
Odpowiedź nr 3
Potwierdzamy. Działając w trybie art. 38 ust. 4 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku nr 113 poz. 759 z późn.
zm.), Zamawiający modyfikuje SIWZ następująco:
w pkt. 8.2.1.6. tiret 1 otrzymuje brzmienie:
wykształcenie wyższe techniczne, minimum 5 - letnie doświadczenie zawodowe, w tym
minimum 3 lata przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (kierownik budowy lub kierownik
robót lub inspektor nadzoru) na budowie.
Pytanie nr 4
Dotyczy: pkt 8.3. IDW - Wiedza i doświadczenie Wykonawcy - zwracamy się o potwierdzenie, iż
kwota, o której mowa w przywołanym punkcie jest kwotą netto.
Odpowiedź nr 4
Chodzi o kwotę brutto, patrz odpowiedź nr 1 na pytanie oferenta 2 z dnia 20.12.2011 r.
Pytanie nr 5
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jakie informacje należy wskazać w załączniku nr 4 „Wzór
wykazu osób" (dalej jako: załącznik nr 4) w kolumnie „inne informacje".
Odpowiedź nr 5
Kolumna „inne informacje” nie jest obowiązkowa do wypełnienia i służyć może do zamieszczania
różnych uwag.
Pytanie nr 6
Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości wykreślenia wymogu dotyczącego wypełniania
załącznika nr 5 „Wzór informacji o osobie" albowiem dla każdej z wykazywanych osób informacje te
będą podane i wynikać z załącznika nr 4. Wykreślenie niniejszego wymogu znacznie usprawni
przygotowanie dla Państwa oferty, a przede wszystkim Państwu ocenę złożonych ofert. W związku z

powyższym zwracamy się z prośbą, jak na wstępie.
Odpowiedź nr 6
Zamawiający nie wykreśla załącznika nr 5 „Wzór informacji o osobie”.
Pytanie nr 7
Zwracamy się o wyjaśnienie jakie informacje należy wskazać w załączniku nr 3 „Wykaz wykonanych
usług" w kolumnie „zakres techniczny projektu". Dane, na potwierdzenie spełniania warunku, będą
wynikać z określonej w tym załączniku kolumny „Przedmiot i zakres usługi zgodnie z wymaganiami z
pkt 8.3. IDW". Inne informacje, a nie służące potwierdzeniu spełniania odnośnego warunku, nie są
przewidziane w świetle Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
Odpowiedź nr 7
Kolumna: „Zakres techniczny projektu” powinien zawierać parametry techniczne nadzorowanego
obiektu, natomiast kolumna: „Przedmiot i zakres usługi zgodnie z wymaganiami z punktu 8.3. IDW”
powinna zawierać informacje o charakterze usługi, np. Inżynier Kontraktu, Inwestor Zastępczy itp.,
wartość kontraktu oraz zasadę realizacji kontraktu, np. według warunków FIDIC.
Powyższe wyjaśnienie stanowi integralny element SIWZ.

