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Radlin, dnia 9 maja 2022 r.
    

             ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym
bez negocjacji,   na podstawie art.  275 pkt  1  ustawy z dnia  11 września 2019 r.  Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn.zm.) na realizację zamówienia
pn:  Zaprojektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej , zadaszenie parkingu przy żłobku
przy ul. Makuszyńskiego 15 w Radlinie.

Zgodnie z art. 284 ust. 6  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z
2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytania jakie wpłynęło do Specyfikacji
Warunków Zamówienia wraz z odpowiedzią:

Pytanie
nr 13: 

Treść
pytania:

Mają na uwadze zakres prac jaki mają być wykonane, mianowicie projekt oraz
wykonanie  konstrukcji  stalowej/aluminiowej  Zamawiający  nie  widzi  potrzeby
aby wykonawcy wykazali się w zdolnością technicznych zarówno wykonaniem
projektu  Wiaty/  Wiat  oraz  wygonieniem  samej  konstrukcji  Wiaty/Wiat  ?  To
zakres znacznie szerszy niż wykonanie tylko instalacji fotowoltaicznej,

Odpowiedź: Art.  112  ust.  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  określa  czego  mogą
dotyczyć  warunki  udziału  w  postępowaniu.  Używając  sformułowania  „mogą
dotyczyć” Ustawodawca zostawił po stronie Zamawiającego wybór czego będą
dotyczyć.  Zamawiający  skoncentrował  się  na  wymaganiach  wg  niego
najistotniejszych.  Po  stronie  Wykonawcy  leży  ocena  czy  jest  zdolny  do
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego  w  SWZ  wraz  z  załącznikami,  w  sposób  zgodny  z
obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. 

Pytanie
nr 14: 

Treść
pytania:

Czy  Wykonawca  nie  powinien  dysponować  projektantem  z  odpowiednim
uprawnieniami gwarantującymi wykonanie projektu zgodnie z obowiązującymi
przepisami ?

Odpowiedź:
Przedmiot zamówienia objęty niniejszym postępowaniem obejmuje zgodnie z
zapisami  SWZ  wraz  z  załącznikami  zaprojektowanie  i  budowę instalacji
fotowoltaicznej , zadaszenie parkingu przy żłobku przy ul. Makuszyńskiego 15
w Radlinie. 

Pierwszy  etap  to  opracowanie  dokumentacji  projektowej  na  podstawie
Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU)  wraz z projektami wykonawczymi
we  wszystkich  branżach,  specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i  odbioru
robót, projektami wykonawczymi, kosztorysami, uzyskaniem uzgodnień i opinii
niezbędnych  dla  zrealizowania  zadania  inwestycyjnego  oraz  sprawowaniem
nadzoru autorskiego.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane: 

„za  samodzielną  funkcję  techniczną  w  budownictwie  uważa  się  działalność
związaną  z  koniecznością  fachowej  oceny  zjawisk  technicznych  lub
samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz
techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą:
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1)  projektowanie,  sprawdzanie  projektów  architektoniczno-budowlanych  i
technicznych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego”.

W  związku  z  powyższym,  rzeczą  oczywistą  jest  to,  że  Wykonawca
podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia musi dysponować osobami
posiadającymi  uprawnienia  niezbędne  do  opracowania  przedmiotowej
dokumentacji projektowej.

Pytanie
nr 15: 

Treść
pytania:

Czy  zamawiający  dopuszcza  wykonanie  carportów/  Wait  jako  konstrukcji
stalowej ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami PFU w punkcie 3.4 Konstrukcja wiaty parkingowej :

„Należy zaprojektować i wykonać wiatę parkingową typu „carport” w obrębie
projektowanych miejsc postojowych. (...)Wiatę należy zaprojektować i wykonać
jako konstrukcję aluminiową oraz malowaną proszkowo  w kolorze RAL 7005.”

Kopia: 
Urząd Miasta Radlin, OR
Stanowisko ds. Prawnych i Zamówień Publicznych aa.


