RZ.2710.2.2017
Lubsko, dnia 14 lutego 2017 roku

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

Wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji pt.
„Transgraniczna ścieżka rowerowa na obszarze gmin LubskoJasień-Nowogród Bobrzański-Świdnica”
Gmina Lubsko działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t. j. Dz. U. 2015 roku, poz. 2164 ze zm.) informujemy,
że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do SIWZ:
Pytanie nr 1
Prosimy o zmianę zapisów doświadczenia firm tj. umożliwiających dopuszczenie do
składania ofert Wykonawców legitymujących się doświadczeniem co najmniej 2 zadań
polegających na przygotowaniu PFU dla ścieżek rowerowych o wartości każdego
zadania minimum 100 000 zł brutto/każda,
na wykonanie: co najmniej 2 zadań polegających na przygotowaniu koncepcji i PFU dla
ścieżek rowerowych o podobnym zakresie Zamówienia np.: długości tras rowerowych
powyżej 15 km.
Zdaniem Wykonawcy, narzucona przez Zamawiającego wartość opracowanych projektów nie
ma wpływu na prawidłową realizację zadania obejmującego niniejszym zamówieniem. Ww.
zapisy ograniczają konkurencję oraz nie mają podstaw merytorycznych, tym bardziej, że w
ostatnich 3 latach na rynku polskim prowadzonych było zaledwie kilka PFU ścieżek
rowerowych o wskazanej wartości i podobnym zakresie Zamówienia. Zdaniem Wykonawcy
oceniane powinno być doświadczenie w realizacji podobnych projektów, o podobnym
zakresie, a nie wartości (jedno i drugie kryterium nie zawsze jest zbieżne).
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający wyraża częściowo zgodę na zmianę SIWZ.
Zmieniona SIWZ o ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na
www.bip.lubsko.pl/zamówienia_publiczne
w następujący sposób:
9.2.3 (SIWZ IDW) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że:
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• w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 (dwa)
zadania polegające na przygotowaniu dokumentacji Programu FunkcjonalnoUżytkowego dla ścieżek rowerowych o długości tras rowerowych powyżej 15
km/każda.
Pismo zatwierdził i zaakceptował:
(-) Iwona Poszwa – Kierownik
Referatu ds. Zamówień Publicznych
i Inwestycji

Umieszczono na stronie internetowej www.bip.lubsko.pl/zamówienia_publiczne
Zmieniona i poprawiona Część I SIWZ – została zamieszczona do pobrania również na
stronie internetowej www.bip.lubsko.pl/zamówienia_publiczne
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