
Szczecin, dnia 08.10.2012 r.
ZZ-2380-104/12

informacja na stronę internetową

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie kompleksowej obsługi 

inwestorskiej  tj.  Inżyniera  Kontraktu  projektu  pn.  „Poprawa  dostępności  i  funkcjonalności  budynków  

i  elementów zagospodarowania  KPP Stargard  Szczeciński  poprzez  integrację  pełnionych  funkcji  w  nowej 

siedzibie  przy  ul.  Warszawskiej  29”  realizowanego  w  ramach  Poddziałania  6.6.1  Rewitalizacji  obszarów 

zdegradowanych  na  obszarze  metropolitalnym  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa 

Zachodniopomorskiego

Na  podstawie  art.  38  ust.1,  2,  4  uPzp  Zamawiający  przekazuje  treść  zapytań  z  dnia:

01, 02, 03 października 2012 r. dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wypłynęły 

do przedmiotowego postępowania wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikacją w następującym zakresie:

1. Dotyczy pkt. III.6 - Zgodnie z zapisami z art. 29 ust. 1 ustawy PZP przedmiot zamówienia opisuje się  

w  sposób  jednoznaczny  i  wyczerpujący  za  pomocą  dostatecznie  dokładnych  i  zrozumiałych  określeń 

uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Mając na uwadze 

powyższe prosimy o kompleksowe informacje odnośnie warunków panujących w Stargardzie Szczeciń-

skim oraz na placu budowy.  Dodatkowo rozumiemy, iż dokonanie wizji lokalnej nie jest obowiązkowe 

oraz że Zamawiający udostępni  protokoły z ich dokonywania. Prosimy o potwierdzenie.

Ad. 1 Zamawiający  zawarł w SIWZ w  pkt.  III. 6   treść  „Zamawiający zaleca, ażeby przed złożeniem  

oferty  Wykonawca (Inżynier Kontraktu)  zapoznał się z terenem  oraz dokumentacją  budowlana, doku-

mentacją wykonawczą i warunkami technicznymi przedmiotowego zadania znajdującą się w siedzibie Za-

mawiającego”. 

2. Dotyczy pkt. IV - Zgodnie z zapisami art.  142 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych umowę zawiera 

się na czas oznaczony. Mając na uwadze powyższe prosimy o potwierdzenie że data końcową świadczenia 

usług przez Inżyniera Kontraktu będzie 10.08.2017 roku.

Ad. 2 Zamawiający  zawarł w SIWZ w  pkt.  IV. Termin wykonania zamówienia :  treść  „ okres trwania  

realizacji robót przez Wykonawcę robót wraz z dostawą i montażem wyposażenia, przewiduje się nie dłu-

żej niż do dnia 30.06.2014 roku, po czym należy dokonać rozliczenie Projektu w terminie 40 dni kalenda-

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską    z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Tytuł Projektu: „Poprawa dostępności i funkcjonalności budynków i elementów zagospodarowania
KPP Stargard Szczeciński poprzez integrację pełnionych funkcji w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 29”.

Porozumienie o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPZP.06.06.01-32-030/11-00 oraz Aneksu nr UDA-RPZP.06.06.01-32-030/11-01 z dnia 31.08.2012 roku.
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rzowych.   Obowiązki  Inżyniera  kontraktu  rozciągają  się  na  okres  gwarancji  i  rękojmi  

na zrealizowane roboty budowlane wraz  z  wyposażeniem na 36 miesięcy od dnia wystawienia     Świadec  -  

twa  Przejęcia Robót.

3. Dotyczy pkt. V.1. 2) - Prosimy o informację czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku odnośnie wie-

dzy i doświadczenia w przypadku wykazania doświadczenia w pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu dla 

inwestycji  obejmującej  m.in.  wykonanie  budynku  biura  obsługi  klienta  i  laboratorium  o  kubaturze  

ok. 5 400 m3, o łącznej wartości inwestycji (obejmującej również inne obiekty budowlane) przekraczającej 

kwotę 50 mln PLN?

Ad. 3 Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji warunku udziału w postępowaniu w zakresie posia-

dania wiedzy i doświadczenia. 

Warunek  zostanie  uznany  za  spełniony,  jeżeli  Wykonawca  wykaże,  że  wykonał  należycie  w  okresie  

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  

krótszy – w tym okresie, co najmniej  dwie prace podobne do prac objętych przedmiotem zamówienia,  

mianowicie: 

1. co najmniej jedną pracę podobną do przedmiotu zamówienia – polegającą na pełnieniu funk-

cji  Inżyniera  Kontraktu  lub  wielobranżowego  i  kompleksowego  nadzoru  inwestorskiego  

lub Zarządzającego Kontraktem, na obiekcie użyteczności publicznej (wraz z infrastrukturą tech-

niczną)  o  kubaturze  minimum  5 000  m3  i  o  wartości  nadzorowanego  zadania  nie  mniejszej  

niż 10 000 000,00 zł brutto

oraz

2. co najmniej  jedną pracę podobną do przedmiotu zamówienia – polegającą na prowadzeniu  

sprawozdawczości  i  bieżącym  rozliczaniu  zadania  (w  tym  rozliczenia  finansowo-księgowe)  

dla  zadania  na  obiekcie  o  kubaturze  minimum 5 000  m3  i  o  wartości  zadania  nie  mniejszej  

niż 10 000 000,00 zł brutto.

Uwaga!  Zamawiający  uzna  powyższy  warunek  za  spełniony  jeżeli  Wykonawca  wykaże  wykonanie 

powyższych prac w jednym lub osobnych zamówieniach.

4. Dotyczy pkt. V.1. 2) - Warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia 

przy realizacji usług dla Zamawiających , którymi są jednostki samorządu terytorialnego lub administracji 

rządowej  stanowi  ograniczenie  konkurencji,   w stosunku do wykonawców którzy wykonywali  usługi  

na rzecz innych jednostek niż wskazane przez Zamawiającego. W związku z faktem, iż projekt dofinanso-

wany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego  na 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską    z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Tytuł Projektu: „Poprawa dostępności i funkcjonalności budynków i elementów zagospodarowania
KPP Stargard Szczeciński poprzez integrację pełnionych funkcji w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 29”.

Porozumienie o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPZP.06.06.01-32-030/11-00 oraz Aneksu nr UDA-RPZP.06.06.01-32-030/11-01 z dnia 31.08.2012 roku.

2
 



lata  2007-2013,  Zamawiającego  obowiązują  nie  tylko  regulacje  wynikające  

z przepisów prawa krajowego, lecz także podlega on ścisłej kontroli pod kątem wydatkowania przyzna-

nych im środków unijnych. W przypadku wykrycia nieprawidłowości Zamawiający musi się liczyć z moż-

liwością utraty części lub całości dofinansowania (tzw. korekty finansowe). Celem przedmiotowych korekt 

finansowych jest doprowadzenie do stanu, w którym 100% wydatków objętych dofinansowaniem będzie 

zgodne z regulacjami krajowymi i wspólnotowymi mającymi zastosowanie dla określonego projektu. Nie-

prawidłowość w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE)  nr 1083/2006 to jakiejkolwiek naruszenie przepi-

su prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które powodu-

je  lub  mogłoby  powodować  szkodę  w  budżecie  ogólnym  Unii  Europejskiej  

w drodze finansowania nieuzasadnionego o wydatku z budżetu ogólnego. W celu stwierdzenia istnienia 

nieprawidłowość wymagane jest zaistnienie łącznie 3 przesłanek:

1. Naruszenia prawa;

2. Działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego;

3. Wywołania choćby potencjalnej szkody finansowej w budżecie ogólnym Unii Euro-

pejskiej. 

Wśród nieprawidłowości powodujących obowiązek nałożenia przez instytucję kontrolująca korekty finansowej 

jest dla przykładu określenie w dyskryminacyjny sposób warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów 

oceny  ofert,  wiążące  się  z  naruszeniem  art.  7  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  dotyczącym  zasady 

uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców.  Wysokość  korekty  finansowej  w  przypadku 

stwierdzenia nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie wynosi od 5- 25% dofinansowania.   

Prosimy o uznanie za spełniających warunek udziału w postępowania w sytuacji gdy odbiorca usługi będzie 

nie tylko jednostka samorządu terytorialnego lub administracji rządowej. 

Ad. 4 Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania  

wiedzy i doświadczenia. 

Warunek  zostanie  uznany  za  spełniony,  jeżeli  Wykonawca  wykaże,  że  wykonał  należycie  w  okresie  

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  

krótszy  –  

w tym okresie, co najmniej  dwie prace podobne do prac objętych przedmiotem zamówienia, mianowicie: 

1. co najmniej jedną pracę podobną do przedmiotu zamówienia – polegającą na pełnieniu funkcji Inży-

niera  Kontraktu  lub  wielobranżowego  i  kompleksowego  nadzoru  inwestorskiego  

lub Zarządzającego Kontraktem, na obiekcie użyteczności publicznej (wraz z infrastrukturą technicz-

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską    z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.
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ną)  o  kubaturze  minimum  5 000  m3  i  o  wartości  nadzorowanego  zadania  nie  mniejszej  

niż 10 000 000,00 zł brutto

oraz

2. co najmniej  jedną pracę podobną do przedmiotu zamówienia – polegającą na prowadzeniu  

sprawozdawczości  i  bieżącym  rozliczaniu  zadania  (w  tym  rozliczenia  finansowo-księgowe)  

dla  zadania  na  obiekcie  o  kubaturze  minimum 5 000  m3  i  o  wartości  zadania  nie  mniejszej  

niż 10 000 000,00 zł brutto.

Uwaga!  Zamawiający  uzna  powyższy  warunek  za  spełniony  jeżeli  Wykonawca  wykaże  wykonanie 

powyższych prac w jednym lub osobnych zamówieniach.

5. Dotyczy pkt. V.1. 3) g) - Prosimy o informację czy Zamawiający, dla doświadczenia Specjalisty ds. badań, 

uzna  za  spełnienie  warunku  wykazanie  doświadczenia  w  przypadku,  gdy  w  ciągu  ostatnich  dwóch  

lat osoba ta :

1. prowadziła badania naukowe na uczelni do pracy dyplomowej

2. prowadziła badania naukowe w zakresie studiów doktoranckich 

3. na podstawie prowadzonych przez tę osobę badań w jednostce organizacyjnej służby zdrowia 

opublikowany został artykuł w recenzowanym czasopiśmie.

Ad. 5 Na tym etapie Zamawiający nie dokonuje oceny spełnienia warunku odnośnie wiedzy i doświadczenia 

w pełnieniu funkcji Specjalisty ds. badań

6. Dotyczy pkt. VIII - Prosimy o informację, czy wadium może być wniesione w przypadku wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienia  przez  jednego  z  wykonawców  w  całości  lub  wszystkich   

w częściach, które w sumie wynoszą 100%. 

Ad. 6 W zakresie realizacji  obowiązku wynikającego z rozdz. VIII siwz Zamawiający odsyła do treści  

rozdz. X ust. 4 siwz, który opisuje sposób przygotowania oferty również w przypadku, gdy wykonawcy  

wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 uPzp. Nadto Zamawiający zwraca uwagę,  

że istota wadium sprowadza się do zabezpieczenia oferty przez cały okres związania ofertą, w tym także  

przez okres przedłużony lub przez okres zawieszenia terminu ważności oferty. Wadium ma zabezpieczać  

interesy  Zamawiającego  do  czasu  zawarcia  umowy,  będącej  przedmiotem  postępowania  poprzez  

materialne  zagwarantowanie  podpisania  umowy  z  Wykonawcą,  którego  oferta  zostanie  uznana  za  

najkorzystniejszą.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską    z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Tytuł Projektu: „Poprawa dostępności i funkcjonalności budynków i elementów zagospodarowania
KPP Stargard Szczeciński poprzez integrację pełnionych funkcji w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 29”.
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7. Załącznik nr 6 do SIWZ - Umowa o pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

Dotyczy §1 pkt. 3. 1) - Rozumiemy, iż pod pojęciem stałej obecności Zamawiający rozumie obecność klu-

czowych specjalistów w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z 

harmonogramem prac. Prosimy o potwierdzenie.

Ad. 7 Potwierdzamy.

8. Dotyczy pkt. 7.2 - Rozumiemy, że Zamawiający jako Strona odpowiedzialna za przygotowanie procesu in-

westycyjnego  posiada  pełną,  kompletną  z  punktu  widzenia  celu,  któremu  ma  służyć  Dokumentację,  

w tym: Projekt budowlany, Projekt Wykonawczy, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 

uzgodnienia, warunki, decyzje, zgody itp., w szczególności dokumenty te są zgodne z przepisami obowią-

zującymi w Polsce, w tym: Prawem budowlanym, ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym, ustawą Pra-

wo zamówień publicznych, Prawo ochrony środowiska, ustawą o odpadach oraz wszelkimi aktami wyko-

nawczymi i kodeksem cywilnym, a także są wykonane w zgodzie z wytycznymi dotyczącymi projektów 

współfinansowanych  ze  środków  RPO  Województwa  Zachodnio-pomorskiego,  dotyczy  

to również Studium Wykonalności i Wniosku o dofinansowanie. Prosimy o potwierdzenie.

Ad. 8 Potwierdzamy.

9. Dotyczy §1 pkt. 2 - Rozumiemy, iż zakres obowiązków wykonawcy nie obejmuje analizy prawidłowości 

rozwiązań  technologicznych  zaproponowanych  w  dokumentacji  projektowej,  tylko  kompletność  

i wzajemną zgodność poszczególnych jej elementów. Prosimy o potwierdzenie.

Ad. 9 Potwierdzamy.

10. Dotyczy §1 pkt. 3. 3) - Rozumiemy, iż Zamawiający zapewni skuteczny Nadzór Autorski.

Ad. 10 Zamawiający  zapewni nadzór autorski. Projekt umowy o nadzór autorski przygotowuje Inżynier  
Kontraktu.

11. Dotyczy  §1  pkt.  6  -  Czy  Zamawiający  dopuszcza  przekazywanie  Raportów  (do  zatwierdzenia)  

np. w formie PDF, a po ich akceptacji w ilości i formie wymaganej w umowie?

Ad.  12  Zamawiający  akceptuje  przekazywanie  w  formie  PDF Raportów dotyczących  postępu  robót   

do  uzgodnienia.

12. Dotyczy § 7 - Uzależnianie wynagrodzenia nadzoru inwestorskiego od wysokości zaawansowania robót 

budowlano  -  montażowych  jest  nieprawidłowe  i  może  powodować  konflikt  interesów.  Nadzór  

nie odpowiada za tempo robót i ryzyka będące po stronie Wykonawcy robót budowlano - montażowych.

Ad. 12 Zamawiający utrzymuje w/w zapis.  W Umowie dotyczącej wynagrodzenia określono sposób obli-

czania wynagrodzenia  Inżyniera  Kontraktu.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską    z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Tytuł Projektu: „Poprawa dostępności i funkcjonalności budynków i elementów zagospodarowania
KPP Stargard Szczeciński poprzez integrację pełnionych funkcji w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 29”.
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13. Dotyczy § 7  ust. 6 - Zgodnie z ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych jeżeli strony  

w umowie przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych  

za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu dłużnikowi 

faktury lub rachunku - do dnia zapłaty, ale nie dłuższy niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego 

(art. 5). Rozumiemy, iż wyżej wskazany zapis ma zastosowanie w przypadku tego zamówienia.

Ad. 13 Zamawiający zmienia zapis pkt. 1) i 2)  ustępu 6  §7 Umowy, które przyjmują brzmienie :

1) przejściowej: 30 dni licząc od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego,

2) końcowej: 30 dni licząc od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego,

oraz dodaje pkt. 3 w brzmieniu :

3) Zamawiający zastrzega, że w przypadku nieotrzymania transzy dofinansowania na realizację projektu 

w pełnej wysokości od Instytucji Pośredniczącej lub od dysponenta budżetu wyższego stopnia,  

wynagrodzenie zostanie uiszczone w terminie 14 dni od dnia otrzymania dofinansowania. Wykonawca 

oświadcza, że w przypadku opóźnienia w płatności spowodowanego ww. przyczynami nie będzie 

dochodził odsetek ustawowych za okres opóźnienia.

14. Dotyczy § 11 - Prosimy o dopisanie możliwości odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, w następującej 

sytuacji: ”Wykonawca może, za 30-dniowym wypowiedzeniem doręczonym Zamawiającemu rozwiązać 

umowę, jeżeli Zamawiający  nie  zapłaci Wykonawcy należnych mu sum po upływie limitu czasu ustalo-

nego  w umowie”.

Ad. 14 Brak  zgody  na  umieszczenie  w/w  treści. 

15. Prosimy  o  podanie  oszacowanej  przez  Zamawiającego  wartości  robót  budowlano  -  montażowych 

brutto/netto (z wyłączeniem  robót  uzupełniających),  które  mają  być  nadzorowane.

Ad. 15 Oszacowanie  wartości  robót  budowlano-montażowych leży w gestii oferenta.  Dodatkowe infor-

macje znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego w przetargu o roboty budowlano-montażowe.

16. Czy Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 1 Prawa zamówień publicznych posiada jakiekolwiek inne infor-

macje nie wynikające z SIWZ, a które mogą mieć wpływ na oferowaną cenę oraz realizacje przedmiotu za-

mówienia? Zwracamy uwagę, że Zamawiający nie może przerzucić na wykonawców obowiązku opraco-

wania czy weryfikacji opisu przedmiotu zamówienia, szczególnie w trybie przetargu nieograniczonego, 

oraz nie może przerzucać na wykonawców odpowiedzialności za właściwe sporządzenie opisu przedmiotu 

zamówienia, zgodnie z art. 29 ust.1 oraz art. 31 PZP.

Ad. 16 Zamawiający nie  posiada innych  informacji nie wynikających  z  SIWZ.

17. Czy umowa na roboty budowlane będzie rozliczania:

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską    z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Tytuł Projektu: „Poprawa dostępności i funkcjonalności budynków i elementów zagospodarowania
KPP Stargard Szczeciński poprzez integrację pełnionych funkcji w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 29”.

Porozumienie o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPZP.06.06.01-32-030/11-00 oraz Aneksu nr UDA-RPZP.06.06.01-32-030/11-01 z dnia 31.08.2012 roku.
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a) Według wynagrodzenia ryczałtowego?

b) Według wynagrodzenia kosztorysowego?

Jeżeli według punktu b)  to rozumiemy, że przedmiary do wypełnienia przez Wykonawcę wykonane są zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 2 września 2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu  

i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  

oraz programu funkcjonalno-użytkowego i nie zawierają  np.  robót tymczasowych?

Ad. 17 Wg   pkt .a)  Według wynagrodzenia ryczałtowego.  Sposób i dokumenty dotyczące rozliczenia zadania  

zostały określone  w  Porozumieniu  o  dofinansowanie  Projektu  „Poprawa  dostępności  i  funkcjonalności 

budynków i elementów zagospodarowania KPP Stargard Szcz. poprzez  integracje pełnionych funkcji w nowej  

siedzibie  przy  ul.  Warszawskiej  29”  oraz  w  Umowie  wraz  z  załącznikami   na  roboty  budowlane. 

W/w dokumentacja znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego.

18. W  punkcie  V.  Warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  

tych warunków Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tiret 2) w zakresie wymogów dotyczących 

posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający zawarł zapis:

„(…)warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, 
w tym okresie, co najmniej dwie prace podobne do pracy objętej przedmiotem zamówienia.
Za  pracę  podobną  do  przedmiotu  zamówienia  Zamawiający  uzna  pełnienie  funkcji  Inżyniera  Kontraktu  
lub wielobranżowego i kompleksowego nadzoru inwestorskiego lub Zarządzającego Kontraktem, obejmującej 
łącznie co najmniej: pełnienie nadzoru budowlanego, współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego lub 
administracji  rządowej  w zakresie  realizacji  budowy,  prowadzenie  sprawozdawczości  i  bieżące rozliczanie 
zadania, w tym rozliczenia finansowo-księgowe, o wartości nadzorowanego zadania nie mniejszej niż 10 000 
000,00 zł brutto każda, przy czym jedna z wykazanych prac winna dotyczyć budynku użyteczności publicznej* 
o kubaturze minimum 5 000 m³ wraz z infrastrukturą techniczną.
Wartość każdej z wykazanych prac nie może być mniejsza niż 10 000 000,00 zł (brutto).”

Proszę o wyjaśnienie, czy do udziału w przetargu dopuszczony zostanie Oferent będący Konsorcjum złożonym 
z dwóch przedsiębiorstw (partnerów), w którym:
1  partner  spełnia  warunki:  należytego  wykonania  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem  terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej dwóch prac 
podobnych  obejmujących  pełnienie  funkcji  Inżyniera  Kontraktu  lub  wielobranżowego  i  kompleksowego 
nadzoru inwestorskiego lub Zarządzającego Kontraktem, obejmującej łącznie co najmniej: pełnienie nadzoru 
budowlanego,  współpracę  z  jednostkami  samorządu  terytorialnego  lub  administracji  rządowej  w  zakresie 
realizacji budowy, bieżące rozliczanie zadania o wartości nadzorowanego zadania nie mniejszej niż 10 000 
000,00 zł brutto każda, przy czym jedna z wykazanych prac winna dotyczyć budynku użyteczności publicznej* 
o kubaturze minimum 5 000 m³ wraz z infrastrukturą techniczną.
Ad.  18  Zamawiający  informuje,  iż  dokonał  modyfikacji  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  

posiadania wiedzy i doświadczenia. 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską    z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Tytuł Projektu: „Poprawa dostępności i funkcjonalności budynków i elementów zagospodarowania
KPP Stargard Szczeciński poprzez integrację pełnionych funkcji w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 29”.

Porozumienie o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPZP.06.06.01-32-030/11-00 oraz Aneksu nr UDA-RPZP.06.06.01-32-030/11-01 z dnia 31.08.2012 roku.
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Warunek  zostanie  uznany  za  spełniony,  jeżeli  Wykonawca  wykaże,  że  wykonał  należycie  w  okresie  

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  

krótszy  –  

w tym okresie, co najmniej  dwie prace podobne do prac objętych przedmiotem zamówienia, mianowicie: 

1. co najmniej jedną pracę podobną do przedmiotu zamówienia – polegającą na pełnieniu funkcji Inży-

niera  Kontraktu  lub  wielobranżowego  i  kompleksowego  nadzoru  inwestorskiego  

lub Zarządzającego Kontraktem, na obiekcie użyteczności publicznej (wraz z infrastrukturą technicz-

ną)  o  kubaturze  minimum  5 000  m3  i  o  wartości  nadzorowanego  zadania  nie  mniejszej  

niż 10 000 000,00 zł brutto

oraz

2. co najmniej  jedną pracę podobną do przedmiotu zamówienia – polegającą na prowadzeniu  

sprawozdawczości  i  bieżącym  rozliczaniu  zadania  (w  tym  rozliczenia  finansowo-księgowe)  

dla  zadania  na  obiekcie  o  kubaturze  minimum 5 000  m3  i  o  wartości  zadania  nie  mniejszej  

niż 10 000 000,00 zł brutto.

Uwaga!  Zamawiający  uzna  powyższy  warunek  za  spełniony  jeżeli  Wykonawca  wykaże  wykonanie 

powyższych prac w jednym lub osobnych zamówieniach.

19. W postępowaniu przetargowym na pełnienie kompleksowej obsługi inwestorskiej tj. Inżyniera Kontraktu 

projektu pn. „Poprawa dostępności i funkcjonalności budynków i elementów zagospodarowania KPP Star-

gard Szczeciński poprzez integrację pełnionych funkcji w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 29” jed-

nym z warunków udziału w postępowaniu określonym w pkt. V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamó-

wienia  jest  dysponowanie  osobą  pełniącą  funkcję  Specjalisty  ds.  badań.  W  związku  

z tym chcielibyśmy zapytać, jakie obowiązki i zadania wchodzą w zakres prac przewidzianych dla osoby 

pełniącej ww. funkcję.

Ad. 1 Obowiązki i zadania wchodzące w zakres prac przewidzianych dla osoby pełniącej funkcję 

Specjalisty ds. badań będą obejmować  m.in. :

a. Opracowanie koncepcji systemu zarządzania projektem w oparciu o:

- opracowanie  raportu  metodologicznego  do  opracowania  koncepcji  systemu  zarządzania  

projektem

(uwzględniającego  konieczność  badania  potrzeb  KWP  w  Szczecinie  i  KPP  w  Stargardzie  

Szczecińskim),

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską    z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Tytuł Projektu: „Poprawa dostępności i funkcjonalności budynków i elementów zagospodarowania
KPP Stargard Szczeciński poprzez integrację pełnionych funkcji w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 29”.

Porozumienie o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPZP.06.06.01-32-030/11-00 oraz Aneksu nr UDA-RPZP.06.06.01-32-030/11-01 z dnia 31.08.2012 roku.
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- opracowanie szczegółowej koncepcji systemu zarządzania projektem, w tym przeprowadzenie ba-

dania, potrzeb KWP w Szczecinie w tym zakresie (min. 15 wywiadów IDI z pracownikami KWP w 

Szczecinie i  KPP w Stargardzie Szczecińskim oraz 1 badanie FGI)

- opracowanie planu wdrożenia koncepcji 

b.    Przeprowadzenie  i  badania  procesów rewitalizacji  realizowanych  w ramach  projektu  pod  kątem  

ich dostosowania do potrzeb społeczeństwa na próbie min. 200 badanych i przedstawienie Zamawiające-

mu:

- raportu metodologicznego,

- raportu z badania uwzględniającego przekazanie materiału empirycznego zebranego w toku bada-

nia 

- lokalnego programu wdrożenia efektów rewitalizacji, określającego konieczne i planowane dzia-

łania towarzyszące procesowi rewitalizacji w okresie realizacji projektu i po jego zakończeniu

c.     Opracowanie systemu monitoringu wskaźników produktu i rezultatu dla projektu oraz prowadzenie

pomiaru  tych  wskaźników  w  okresie  realizacji  projektu  i  po  zakończeniu  realizacji  projektu  zgodnie

z wymogami Porozumienia o dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

oraz  oczekiwania  zawarte  w  Porozumieniu o  dofinansowanie  Projektu  „Poprawa  dostępności  

i funkcjonalności budynków i elementów zagospodarowania KPP Stargard Szcz. poprzez integracje peł-

nionych  funkcji  w  nowej  siedzibie   przy  ul.  Warszawskiej  29”.  W/w  dokumentacja  znajduje  się  

na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający  przedłuża  termin  składania  i  otwarcia  ofert  oraz  wniesienia  wadium,  który  nastąpi  w  dniu 
31.10.2012 r., godziny nie ulegają zmianie.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską    z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Tytuł Projektu: „Poprawa dostępności i funkcjonalności budynków i elementów zagospodarowania
KPP Stargard Szczeciński poprzez integrację pełnionych funkcji w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 29”.

Porozumienie o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPZP.06.06.01-32-030/11-00 oraz Aneksu nr UDA-RPZP.06.06.01-32-030/11-01 z dnia 31.08.2012 roku.
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