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Kolbuszowa, dnia 8 maja 2020 r.

Wszyscy Wykonawcy
Wyja6nienia i Modyfikacja tre6ci Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia

Dotyczy: postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w przetargu nieograniczonym

na zadanie pn.:,,Pelnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.:,,Nadbudowa i przebudowa

budynku dworca PKP w Kolbuszowej na dworzec lokalny z czq6ciq uslugowq i administracvjn?,

budowa zadaszenia nad przystankamiautobusowymi i placem manewrowym wraz z niezbqdnq

infrastrukturq technicznq" realizowana w ramach projektu pn.: ,,Budowa Podmiejskiej Kolei

Aglomeracyjnej - PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej"

oraz w ramach projektu pn.: ,,Ograniczenie problem6w spolecznych i gospodarczych w Gminie

Kolbuszowa poprzez nadanie nowych lub przywr6cenie funkcjizdegradowanym terenom iobiektom
w taz z fu n kcjonalnym zagospodarowa niem ich otoczenia".

Ogloszenie o zam6wieniu zostalo przekazane Urzqdowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 23 kwietnia
2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzqdowym Unii Europe jskiej 2O2O/S 082-19387L z dnia 27
kwietnia 2020.
Ogloszenie o zam6wieniu - ustugi

W zwiqzku z otrzymanymi pytaniami dziatajqc zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r,

- Prawo zam6wief publicznych (t.j. Dz. U. z 2O!9 r. poz. !843), Zamawiajqcy tj. Gmina Kolbuszowa,
ul. Oborfic6w Pokoju 2L,36-700 Kolbuszowa, przekazuje tre(i zapytaf wraz z wyja5nieniami:

Fundusze
Europejskie
lnfrastruktura i $rodowisko

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejsl(a
Fundusz 5p6jno$ci

Projekt pn. ,,Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz
infrastruktury przystankowej" realizowany w ramach w ramach dzialania 5.2 Rozw6j transportu kolejowego poza

TEN-T o5 priorytetowa V: Rozw6j transportu kolejowego w Polsce Programu Operacyjnego lnfrastruktura
i Srodowisko 2Ot4 - 2020.

Fundusee
Europejskie
Program Region*lrty

Rzeczpospoli[a
Polska P*}KAAPACKII

rlr{1i:rrr11 i)tvn4 rla

Unia Europejska
Europejski Fundusz

Rozwoju Regionatnego

Projekt pn. "Ograniczenie problem6w spolecznych igospodarczych w Gminie Kolbuszowa poprzez nadanie nowych
lub przywr6cenie funkcji zdegradowanym terenom i obiektom wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem ich
otoczenia" jest realizowany w ramach dziatania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojew6dztwa Podkarpackiego na lata 20L4-202O na podstawie Umowy numer RPPK.06.03.00-18-
0031/18-00 z dnia 17.06.2O!9 r.
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Pytanie nr 1:

Czy Zamawiajqcy uzna warunek z zakresu posiadania do5wiadczenia wykonawcy, okre5lony w pkt.
6.2,3.2. ROZDZIAIU I SIWS - INSTRUKCJI DLA WYKONAWC6W za spelniony, je2eli wykonawca wyka2e,
i2 w okresie ostatnich 5 lat przpd uptvwem terminu sktadania ofert wykonal minimum jednq robotq
polegajqcq na nadzorze inwestorskim obiekt6w kulturowych o warto6ci rob6t budowlanych nie
mniejszej ni2: 3.000.000,00 PLN, a nie jak w tre6ci SIWZ - w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem
terminu skladania ofert.

Odpowiedi na pytanie nr 1:

Zamawiajqcy okre6lil warunek udzialu majqc na uwadze 52 ust 4 pkt. 2 Rozporzqdzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2OL6 r. w sprawie rodzaj6w dokument6w, jakich mo2e 2qdai zamawiajqcy
od wykonawcyw postepowaniu o udzielenie zam6wienia (Dz. U. poz.!L26zp6in.zm.l.

Zamawiajqcy nie korzysta z mo2liwo6ciokre6lonejwS 2 ust.5 pkt.2 w/w rozporzqdzenia iniewydluia
okresu dla jakiego nale2y przedstawid do6wiadczenie Wykonawcy.

Pytanie nr 2:

Czy Zomawiajqcy uzno wykonanq ustugq nadzoru inwestorskiego nad przebudowq, rozbudowq
i modernizacjq budynku dworca kolejowego wroz z zogospodarowqniem terenu o wortoici rob6t
budowlonych nie mniejszej nii 3.000.000,00 PLN, jako robotq spetniojqcq worunek stowiony przez
Zamawiajqcego w pkt. 6.2.3.2. ROZDZ\AilJ 

' 
S/WS - //VSTRUKCJ| DLA WYKONAWCOW.

Odpowiedi na pytanie nr 2:

Zamawijacy uzna spelnieni{w warunku zgodnie z zapisami pkt. 6.2.3.2. !nstrukcji dla Wykonawc6w-

Rozdzial I SIWZ:

Do6wiadczenie wyko nawcy

Wykonawca spelniten warunek udzialu w postqpowaniu je2eli wyka2e, 2e: wykonal w ciqgu ostatnich

3 lat przed uplywem terminu sktadania ofert (a je2eli okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy -
w tym okresie):

- minimum jednq uslugq polegajqcq na nadzorze inwestorskim obiekt6w kubaturowych o warto6ci

rob6t budowlanych nie mniejszej ni2: 3.000.000,00 PLN,

Zamawiajqcy wymaga aby ww. zakres wykonany byl w ramach jednego zadania/zlecenia/zam6wienia/

inwestycji.

Zgodnie z art.38 ust.4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4r. - Prawo zam6wied publicznych (t.j. Dz. U.

z2OL9 r. poz. LS43lZamawiajqcy, tj. Gmina Kolbuszowa, ul. Obrodc6w Pokoju 2t,36-LOO Kolbuszowa

Modyfikuje tre56 Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia sporzqdzonej w postqpowaniu
o udzielenie zam6wienia publicznego:

Przed modyfikacja Po modyfikacji
lnstrukcja dla Wykonawc6w - Rozdzial I SIWZ
6.2.3.2. Do6wiadcze n ie wyko nawcy

Wykonawca spelni ten warunek udzialu
w postepowaniu jeieli wyka2e, 2e: wykonal
w ciqgu ostatnich 3 lat przed uplywem terminu
skladania ofert (a je2eli okres prowadzenia

dzialalno6ci jest kr6tszy - w tym okresie):

lnstrukcja dla Wykonawc6w - Rozdzial I SIWZ

6.2.3.2. Do6wiadczen ie wykonawcy
Wykonawca spelni ten warunek udzialu
w postepowaniu je2eli wyka2e, 2e: wykonal
w ciqgu ostatnich 3 lat przed uplywem terminu
skladania ofert (a je2eli okres prowadzenia

dziatalnoScijest kr6tszy - w tym okresie):
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- minimum jednq robotq polegajqcq na

nadzorze inwestorskim obiekt6w kulturowych
o wartoSci rob6t budowlanych nie mniejszej
ni2: 3.000.000,00 PLN,

Zamawiajqcy wymaga aby ww. zakres

wykonany byt w ramach jednego zadania/
zlecen ia/za m6wie n ia/inwestycji.

Je2eli w dokumentach skladanych w celu
potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu
w postqpowaniu, kwoty bgdq wyra2ane w
walucie obcej, kwoty te zostanq przeliczone na

PLN wg 6redniego kursu PLN w stosunku do walut
obcych oglaszanego przez Narodowy Bank Polski
(Tabela A kurs6w Srednich walut obcych)w dniu
publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym
Unii Europejskiej.

minimum jednq robotq polegajqcq na

nadzorze inwestorskim obiekt6w
kubaturowych o warto6ci rob6t budowlanych
nie mniejszej ni2: 3.000.000,00 PLN,

Zamawiajqcy wymaga aby ww. zakres

wykonany byl w ramach jednego zadania/
zlece nia/za m6wie nia/inwestycji.

Je2eli w dokumentach skladanych w celu
potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu
w postqpowaniu, kwoty bgdq wyra2ane w
walucie obcej, kwoty te zostanq przeliczone na

PLN wg Sredniego kursu PLN w stosunku do walut
obcych oglaszanego przez Narodowy Bank Polski
(Tabela A kurs6w Srednich walut obcych) w dniu
publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym
Unii Europejskiej.

lnstrukcja dla Wykonawc6w - Rozdzial I SIWZ -

Zalqcznik nr 1 Formularz oferty
Pkt. 9 O6wiadczam/o6wiadczamy, 2e uwa2amy
siq za zwiqzanych niniejszq ofertq na okres
wskazany w SIWZ, tj. 30 dni od uplywu terminu
skladania ofert.

lnstrukcja dla Wykonawc6w - Rozdziat I SIWZ -

Zalqcznik nr l" Formularz oferty
Pkt. 9 O5wiadczam/o6wiadczamy, 2e uwa2amy
siq za zwiqzanych niniejszq ofertq na okres
wskazany w SIWZ, tj. 50 dni od uplywu terminu
skladania ofert.

W zalqczeniu skorygowany formularz oferty.

z up. STRZA


