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Wszyscy Wykonawcy

Warszawa, dnia 18 stycznia 2017 roku
Znak pisma: KIZ02.21.220.2016/3
Nr UNP: 2017-0028430
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. Zarządzanie i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji
zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dworca kolejowego Poznań Zachodni” (postępowanie numer
KIZ/2017/WNP-005940).
WYJASNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna, zwana dalej Zamawiającym, działając na podstawie art. 38
ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164
z późn. zm.), poniżej przesyła treść zapytań, wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania oraz
zmianami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.
Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji Koordynatora – Zarządzającego Realizacją Inwestycji
z funkcją Inspektora Nadzoru?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji Koordynatora – Zarządzającego Realizacją Inwestycji
z funkcjami innych osób wymaganymi przez Zamawiającego do spełnienia przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu określonych w rozdz. IX ust. 3 pkt 3 lit. b SIWZ.
Pytanie nr 2:
Czy dopuszczą Państwo potwierdzenie 24-miesięcznej praktyki przy zabytkach nieruchomych , o której
mowa w rozdziale IX pkt 3, ppkt 3) lit. b w postaci zaświadczenia od Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków potwierdzającego 2-letnią praktykę na budowie związaną z nadzorem i kierowaniem robotami
przy zabytkach nieruchomych (zamiast wykazu robót , gdzie dana osoba była kierownikiem/inspektorem
nadzoru)?
Odpowiedź:
W rozdz. X pkt. 5 ust. 1 lit. a SIWZ Zamawiający wskazał, że w celu potwierdzenia spełniania przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, Zamawiający może
wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie
krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów: (…) wykaz osób,

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – który potwierdzi spełnienie warunku udziału
w postępowaniu, który został opisany w rozdziale IX ust. 3 pkt 3) lit. b SIWZ – wzór wykazu określony
został w załączniku nr 6 do SIWZ. Zamawiający tym samym wymaga by Wykonawca, którego oferta
zostanie najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego przedłożył uzupełniony wykaz osób, który
stanowi załącznik nr 6 do SIWZ, bez złożenia w tym przedmiocie dodatkowych zaświadczeń. Przy czym
uzupełniony przez Wykonawcę wykaz osób musi wykazywać, że Wykonawca spełnia określone przez
Zamawiającego w SIWZ warunki udziału w postępowaniu.
Pytanie nr 3:
Załączony do dokumentacji przetargowej OPZ dotyczy wykonywania robót budowlanych, czy
Zamawiający planował załączyć do dokumentacji OPZ dotyczący realizacji usługi nadzoru
inwestorskiego?
Odpowiedź:
Opis przedmiotu zamówienia został określony przez Zamawiającego we wzorze Umowy, stanowiącym
załącznik nr 9 do SIWZ. Zamawiający dodatkowo załączył do SIWZ dokumentację dotyczącą robót
budowlanych, które mają zostać objęte usługą zarządzania i nadzorem inwestorskim (postępowanie
numer KIZ/2017/WNP-005939), która to stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

ZMIANA TREŚCI SIWZ
1. Zamawiający dokonuje zmiany w rozdziale IX ust. 3 pkt 3) lit. b) SIWZ w ten sposób, że zapis:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji, w przypadku osób, które posiadają
uprawnienia w więcej niż jednej specjalności. otrzymuje brzmienie:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji, w przypadku osób, które
posiadają uprawnienia w więcej niż jednej specjalności, przy czym zakaz, o którym mowa
rozciąga się także na osobę pełniącą funkcję Koordynatora – Zarządzającego Realizacją
Inwestycji.
2. W rozdziale XX – Miejsce i termin składania ofert ust. 1 SIWZ zapis: Termin składania ofert
upływa dnia 19.01.2017 r. o godz. 12:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone
zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego
terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką
pocztową, czy kurierską. otrzymuje brzmienie:
Termin składania ofert upływa dnia 24.01.2017r. o godz. 12:00. Oferty złożone po tym
terminie zostaną zwrócone zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp. Decydujące znaczenie dla
oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową, czy kurierską.
3. W rozdziale XXII – Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający dodaje zapis:
Wykonawca, jeśli jego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przedstawi przed
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podpisaniem umowy dokument potwierdzający, że posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia, z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 000,00 zł dla jednej lub wszystkich
szkód wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie składki/składek. Wykonawca ma
obowiązek posiadania ważnej umowy ubezpieczenia, o której mowa powyżej w całym
okresie realizacji Umowy.

W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty.

/-/
Szymon Nowak
Pełnomocnik Kierownika Zamawiającego
podpis na oryginale
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