Pleszew, 15.07. 2019 r.
PZ/EM/2019/25

Wykonawcy
Uczestnicy postępowania przetargowego
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i
wykonawczego budynku przy ul. Kaliskiej 2 na potrzeby hotelu trzygwiazdkowego w Pleszewie”.
Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zamawiający Sport Pleszew sp. z o.o. zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu w dniu
15 lipca 2019r. wpłynęły następujące zapytania.
Pytanie nr 1 - Budynki znajdujące się na działce nr 1071 (ul. Kaliska 2) stykają się z budynkami na
działce nr 1070 (ul. Kaliska 4) i na działce 1072 (ul. Krzyżowa 1). Wyburzenie części budynków na
działce nr 1071 i rozbudowa istniejącego hotelu przy ul. Kaliskiej 2 wymagają sporządzenia ekspertyzy
technicznej budynków sąsiadujących. Czy takie ekspertyzy należy ująć w wycenie?
Odpowiedź: Wyburzenia należy tak zaplanować, by nie uszkodzić budynków sąsiadujących. O
technologii rozbiórki decyduje projektant. Jeżeli uzna, że niezbędna jest do tego ekspertyza to winien
ją zlecić.
Pytanie 2: czy przy określaniu warunków udziału w przetargu zamawiający dopuszcza wydłużenie do
5 lat terminów określonych przy oczekiwanym doświadczeniu zawodowym(punkt 6.1.2 SIWZ) ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza okres 5 lat określony w SIWZ i zmienia odpowiedni punkt SIWZ
w sposób następujący:
„6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności wykonawcy, którzy wykażą, że:
a) posiadają doświadczenie zawodowe, tj. którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert (lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona
przez okres krótszy niż 5 lat) w sposób należyty wykonali co najmniej 1 zamówienia polegające
na wykonaniu projektu budowlano – wykonawczego z branżami infrastruktury technicznej
polegającego na budowie lub przebudowie minimum 1 budynku hotelowego o kubaturze
minimum 5.000 m3 ,
b) posiadają doświadczenie zawodowe, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert (lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres
krótszy niż 5 lat) wykorzystano sporządzoną przez wykonawcę dokumentację projektową (z
branżami infrastruktury technicznej), w taki sposób, że na jej podstawie wykonano roboty
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budowlane w zakresie budowy lub przebudowy minimum 1 budynku hotelowego o kubaturze
minimum 5.000 m3(każdy)”.
Termin składania ofert zostaję zmieniony na 30 lipca 2019r. godz.10.00.
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