
Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ i ewentualne skorygowanie nieścisłości w 
Rozdziale XV opis kryteriów Ad. 4 i Ad. 5 dotyczących doświadczenie zawodowe Kierownika 
Budowy i Głownego Projektanta.
Zamawiający w Rozdziale XV opis kryteriów Ad. 4 i Ad. 5 powołuje się na minimalny, wymagany 
poziom doświadzenia zawodowego, tj.:

Ad 4. 
Minimalnym, wymaganym poziomem doświadczenia zawodowego Kierownika Budowy jest:
a) pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika Budowy,
oraz
b) pełnienie, w okresie ostatnich 10 lat przed terminem składania ofert, funkcji kierownika
budowy  w  branży  konstrukcyjno  –  budowlanej  przy  realizacji   minimum  jednej  roboty
budowlanej  polegającej  na  budowie  lub  przebudowie  obiektu  sportowego  o  pojemności  co
najmniej 5.000 miejsc siedzących, który to obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie.

Ad. 5
Minimalnym, wymaganym poziomem doświadczenia zawodowego Głównego Projektanta jest:
a) pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta w branży architektonicznej
oraz 
b) pełnienie,  w okresie  ostatnich  10 lat  przed  terminem  składania ofert,  funkcji  głównego
projektanta w branży architektonicznej oraz nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót
budowlanych  przy  realizacji   minimum jednego  pełno-branżowego  projektu  budowlanego  i
wykonawczego budowy lub przebudowy obiektu sportowego o pojemności co najmniej  5.000
miejsc siedzących, który to obiekt uzyskał pozwolenie na budowę

Który  nie  istnieje  i  nie  ma takich  wymagań  w Rozdziale  VI  SIWZ WARUNKI  UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU.

Ponadto zwracamy się o wyjaśnienie zapisów SIWZ ROZDZIAŁ XV opis kryteriów Ad. 5 lit. b) –
minimalny wymagany  poziom doświadczenia oraz lit. b) i c) – przyznawanie punktów.
Zamawiający  określił  warunki  do  punktacji  (poza  wymogiem  minimalnym)  dla  Głownego
Projektanta w pkt b) wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych a w pkt c) pełneinie
nadzoru autorskiego.
W tym samym pkt Ad. 5 wymóg minimalny dotyczy doświadczenia łacznego tj. Wykonania
projektu budowlanego, wykonawczego i nadzoru autorskiego przez Głównego Projektanta.

Proszę  o  wyjaśnienie  nieścisłości  i  sprzecznych  zapisów  poruszonych  powyżej,  w  których
Zamawiający powołuje się na minimalny wymóg, który de facto ma całkowicie inne brzmienie.
Minimalny  wymóg  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  został  określony  w  SIWZ
ROZDIAŁ VI pkt 3.


