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Gdańsk, 16.04.2013 r.
dotyczy: postępowania na zaprojektowanie, wybudowanie, pełnienie nadzoru autorskiego i częściowe
wyposażenie zespołu budynków laboratoryjno-badawczych wraz z infrastrukturą, w ramach
przedsięwzięcia pod nazwą: „Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk „Konwersja energii i źródła
odnawialne w gminie Jabłonna”” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” - 17/PN/RB/2013

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ 3
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w imieniu
Zamawiającego – Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej
Akademii Nauk, ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk, informuję, że w dniu 16.04.2013 r. wpłynęło
od Wykonawcy poniżej zamieszczone zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, na które Zamawiajacy udziela wyjaśnień:
Zapytanie :
Zważywszy, że Zamawiający w punkcie V SIWZ-u określił warunki posiadania wiedzy i
doświadczenia, zgodnie z poniższym cytatem:
a) Zamawiający uzna warunek (posiadania wiedzy i doświadczenia) za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”:
- co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na zaprojektowaniu i wykonaniu budynku lub
zespołu budynków użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 23.000.000,- zł
brutto, o kubaturze minimum 15 tys. m3, posiadającego system BMS (z ang. Building
Management Systems) zarządzający systemami, które wykorzystują co najmniej jedno
odnawialne źródło energii;
Zapytujemy, czy Zamawiający uzna warunek posiadania wiedzy i doświadczenia
Wykonawcy za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem
wykonania budynku zgodnego z powyższymi założeniami oraz odnawialnego źródła
energii, w osobnych zadaniach inwestycyjnych.
- co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji
fotowoltaicznej na obiekcie budowlanym przyłączonej do sieci dystrybucyjnej;
b) Zamawiający uzna również warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca, który nie wykonał
robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, wykaże, że w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, zrealizował należycie;
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- co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej budynku lub
zespołu budynków użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,- zł brutto,
o kubaturze minimum 15 tys. m3, posiadającego system BMS zarządzający systemami, które
wykorzystują co najmniej jedno odnawialne źródło energii, na podstawie której, zostały
wybudowane obiekty;
Zapytujemy, czy Zamawiający uzna warunek posiadania wiedzy i doświadczenia
Wykonawcy za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem
wykonania projektu budynku zgodnego z powyższymi założeniami oraz projektu
odnawialnego źródła energii, w osobnych zadaniach projektowych.
- co najmniej 1 usługę polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej instalacji
fotowoltaicznej na obiekcie budowlanym przyłączonej do sieci dystrybucyjnej, na podstawie
której, zrealizowano inwestycję,
oraz
wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończył:
- co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu budynku lub zespołu budynków
użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 22.000.000,- zł brutto, o kubaturze
minimum15 tys. m3, posiadającego system BMS zarządzający systemami, które wykorzystują
co najmniej jedno odnawialne źródło energii;
- co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą wykonaniu instalacji fotowoltaicznej na
obiekcie budowlanym przyłączonej do sieci dystrybucyjnej.
Zapytujemy, czy Zamawiający uzna warunek posiadania wiedzy i doświadczenia
Wykonawcy za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem
wykonania budynku zgodnego z powyższymi założeniami oraz odnawialnego źródła
energii, w osobnych zadaniach inwestycyjnych.
Wyjaśnienie:
Sposób oceny spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia został
szczegółowo przedstawiony w wyjaśnieniach udzielonych na „Zapytanie 1” - ZAPYTANIA
I WYJAŚNIENIA DO SIWZ 2 z dnia 16.04.2013 r.
Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia należy spełnić zgodnie z rozdz. V pkt
1 ppkt 2 SIWZ oraz ww. wyjaśnieniami.
Dodatkowo Zamawiajacy wyjaśnia, że Wykonawca, może wykazać w alternatywny sposób
spełnienie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia w odniesieniu do jednej
lub obydwu robót budowlanych realizowanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Prof. dr hab. Jan Kiciński
z-ca dyrektora ds. naukowych

