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Sejny, dnia 24.04.2014 r. 

 

znak postępowania: 05/ZP/2014  
dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie 

pn. Nadzór inżynierski i inwestorski przy realizacji projektu pn. ,,Rozbudowa 
Szpitala Powiatowego w Sejnach w celu podniesienia standardu świadczonych 
usług”, zwany dalej Inżynierem Kontraktu. 

 
Odpowiedzi na pytania Wykonawców 

 
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło zapytanie. Na 

podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść 

zapytania wraz z odpowiedzią. 

1. W nawiązaniu do wyżej wymienionego postępowania przetargowego proszę o 

wyjaśnienie zakresy przedmiotu zamówienia jaki zamawiający określił w warunkach 

dopuszczających do przetargu w pkt 5.1.2 SIWZ. Zgodnie z zapisami w/w punktu 

SIWZ, Zamawiający oczekuje doświadczenia w zakresie wykonania jednej usługi 

odpowiadającej zakresowi przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszej 

specyfikacji, sprawującego nadzór nad realizacją inwestycji o podobnym charakterze, 

tzn. z zakresu budowy, przebudowy, rozbudowy lub modernizacji obiektu 

kubaturowego wraz z wyposażeniem o wartości min. 10 mln PLN brutto. Niemniej 

jednak zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego postępowania do zakresu 

przedmiotu zamówienia należy zaliczyć również obowiązki związane z rozliczeniem 

nadzorowanej inwestycji wobec organów współfinansujących ich realizację – 

RPOWP. W związku z tym, że zasady rozliczania i realizacji projektu 

współfinansowanego ze środków europejskich w tym również w RPOWP nie różnią 

się w zależności od wielkości inwestycji lub dofinansowania oraz mając na uwadze, iż 

zamawiający nie sprecyzował tego w punkcie 5.1.2 SIWZ, prosimy o potwierdzenie, 

że wymóg ten dotyczy udowodnienia realizacji podobnej inwestycji w kontekście 

rzeczowym. Żądanie potwierdzenia rozliczenia inwestycji na konkretną kwotę byłoby 

nieuzasadnione gdyż jak wspomniano kwota nie odgrywa roli w zakresie 

obowiązków i wytycznych jakie musi spełnić Beneficjent środków unijnych. 

Jednocześnie dla doprecyzowania zapisów SIWZ prosimy o zmianę zapisu punktu 
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5.1.2 na poniższy „wykonać w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno 

zamówienie na usługę, odpowiadającą zakresowi przedmiotu zamówienia opisanego 

w niniejszej specyfikacji, sprawującego nadzór nad realizacją inwestycji o podobnym 

charakterze, tzn. z zakresu budowy, przebudowy, rozbudowy lub modernizacji 

obiektu kubaturowego wraz z wyposażeniem o wartości min. 10 mln PLN brutto 

oraz 1 usługę polegającą na zarządzaniu i nadzorze nad realizacją inwestycji o 

podobnym charakterze, tzn. z zakresu budowy, przebudowy, rozbudowy lub 

modernizacji obiektu kubaturowego wraz z wyposażeniem współfinansowaną ze 

środków unijnych. 

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach pkt 5.1.2 SIWZ. W załączniku nr 7.  

„Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia”, Zamawiający 

szczegółowo doprecyzował przedmiot zamówienia. 

 


