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oDPoWlEDzl NA PYTANlA vVYKoNAWcoW

DOTYCZY POSTĘPOWAN|A W TRYBlE PRZETARGO NlEOGRANlCZONEGO
NA WYKONANlE ZADANlA lNWESTYCYJNEGO PN.:

,,Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Ks, J, Poniatowskiego
w Piotrkowie Trybunalskim"

Pńanie 1

Zgodnie z rozdziałem IX punkt j SIWZ Zamawiający yrymaga pzedłożenia przez Ll/ykonawcę wykazu osób

w tym Kierownika Robót w zalcresie rewaloryzacji parku wpisanego do rejestru zabytków. Osoba ta ma

posiatlać tytuł zawodowy magistra lub magistra in:żyniera uzyskany po ukończeniu sturliów wyższych,

obeimuiących wiadomości w tym zakresie, (tj.: arch, krajobrazu, leśnictwo, ogrod,nictwo, ochrona
pnyrody itp,) orąz mieć odbytą po ukończeniu tych studiów co najmniej I2-miesięczną praktykę zawodową
przy pielęgnacji tego rodzaju zabytków wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z § 23.1. Rozporządzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narotlowego z dnia 27 lipca 2011 roku (Dz.U, nr 165, poz. 987). Aby

wykazać spełnienie wskazanego warunku, Zamawiający wymaga przedłożenia dyplomu l,tkończenia stutliów

wyższych oraz referencje potwierdzające odbycie co najmniej 12łniesięczej praktyki zawodowej.

Na podstawie par. l plct 7 Rozporządzenia z dnia ] 9.02.201 3 roku w sprawie rodzajów dokumentów jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy oraz fonn w jakich te dokumenty mogąbyć składane (dalej jako

,,rozporządzenie") wnosimy o zmianę powższego zdpisu, bowiem zgodnie z treściąWmienionego arĘkułu
Zamawiający może żądać jedynie przedstawienia informacji doĘczącej wylrształcenia oraz doŚwiądczenia
w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia poprzez złożenie w wykazie osób dla Kierownika Robót
w zakresie rewaloryzacji parku wpkanego do rejestru zabytków informacji doĘczącej rodzaju
ukończonych studiów oraz zawarcie informacji na temat posiadanego doświadczenia (warunek min 12

miesięcy) bez konieczności dokumentowania powyZszych danych d,owodami w postaci kopii dyplomu czy też

referencji. Ponieluaż zgodnie z ąrt. 25 pzp, Zamawiający może żądać przedstawienia tylko tych

dokumentów które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania, tt ponadto tylko tych które wskazane
zostaĘ w prrynvołanym powyżej rozporządzeniu, wnosimy o zmianę wskazanego zapisu SIWZ.

Odpowiedź:
Zamawialący zmienia powyższy warunek tj.:

Zamawiający wymaga przedłożenia przez Wykonawcę wykazu osób w tym Kierownika Robót
W zakresie rewaloryzacji parku Wpisanego do rejestru zabytkóW. osoba ta ma posiadaó tytuł
zawodowy magistra lub magistra inżyniera uzyskany po ukończeniu studiów wyższych,
obejmujących wiadomości w tym zakresie, (t.j.: arch. krajobrazu, leśnictwo, ogrodnictwo, ochrona
przyrody itp.) oraz mieć odbytą po ukończeniu tych studióW co najmniej 12-miesięczną praktykę
zawodową przy pielęgnacji tego rodzaju ZabytkóW Wpisanych do €estru ZabytkóW, zgodnie
z § 23,1, Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011roku
(Dz.U. nr'l65, poz. 987).

Pvtanie 2

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 lwietnia 2006 roku 1Ą) spravie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nie przewiduje uprrtwnień w specjahości
instalacyjno-inżynieryjnych. Wobec tego czy Zamawiającr- za spełnienie warunku uzna wskazanie o,soĘ
posiadającej uprawnienia w specjalności instalacyjnej w ząkresie sieci, instalacji i urząd:eli cieplnych,



wentylacyjnych, gazowch, wodociągowych i kanalizacyjnych,
vvyżej rozporządzeniu z 2006 roku?

Odpowiedź:
TAK.

które wskazane zostało w przywołanym

Pńanie 3

W pozwoleniu na realizacje inwestycji witlnieje zapis, że podczas prowadzenia robót naleĄ zapewnić

naizór ornitologiczny. proszę o podanie ile miesięcy ma tl.wać nadzór ornitologiczny?

Odoowiedź:
|',ladzói ornitologiczny zostanie zlecony pżez zarnawiającego na cały okres prowadzenia prac

remontowo-budoWlanych.

Pńanie 4
czy w kalkulacji naleĄ uwzględnić nadzór archeologiczny jeśli tak to przez ile miesięcy?

Odpowiedź:
z *yrt any.n dotąd uzgodnień konserwatorskich nie wynika konieczność zapewnienia nadzoru

archeologicznego nad robotami prowadzonymi na terenie parku,

Pńanie 5
SIW - Rozdział IX. 2)

wykaże co najmniej t ząmówienie (wykanane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu

siłodanio ąit, o jezeti okres prowarizenia działalności jest krótszy to w tym okres_ie) _odpowiarlające
rodzajeu pizedmiotowi niniejszego zamówienią tj. o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto każda,

pokioiąie na rewaloryzacji, zibezpieczeniu, rekonstrukcji lub konsetwacji parków lub innego rorlzaju

zieleni wpisanej do rejestru zabytków , wg załącznika nr 4.

Czy ZamawiajĄcy uń za spełńienie wń warunku ] zamówienie o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN
trutto potegpńźe na rewńloryzacji, zabezpieczeniu, rekonstrukcji lub konserwacji parków lub innego

rodzaju zieleni położonej w streJie ochrony konserwatorskiej?

Odpowiedź:
TAK. Zamawiający uzna spełnienie Warunku zgodnie z zapisem w StW! __ nęd ział lX.2)
jak również wykónanie 1 zamówienia o wańości co najmniej 1 000 000,00 pLN brutto,

bolegającego ni rewaloryzacji , zabezpieczeniu, rekonstrukcji lub konserwacji parkóW lub innego

rodzaju zieleni położonej W strefie ochrony konserwatorskiej.
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