
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy  rozdziałem VI  pkt. 3.b) IDW. – „Warunki udziału
w  postępowaniu,  zdolność  techniczna  i  zawodowa”  -  w  zakresie  doświadczenia  Głównego
Projektanta  -  a  rozdziałem  XV–  Doświadczenie  zawodowe  Głównego  Projektanta–  „Opis
kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag
tych kryteriów i sposobu oceny ofert”. 

Opis  wymagań  dotyczący  osoby  Głównego  Projektanta  w  Rozdziale  VI  uwzględnia  jedynie
wymóg  posiadania  przez  niego  uprawnień  budowlanych  do  projektowania  w  specjalności
architektonicznej  bez  ograniczeń,  natomiast  wspomniany  Rozdział  XV  zawiera  następujący
opis:

Ad 5. – doświadczenie zawodowe Głównego Projektanta posiadającego uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.

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 upływem terminu składania ofert funkcji głównego
projektanta w branży architektonicznej oraz nadzoru autorskiego w trakcje wykonywania robót
budowlanych  w  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.

Zamawiający przyzna następujące punkty:

 a)     Za każdy dodatkowy rok (ponad 5 lat) doświadczenia na stanowisku projektanta w
branży architektonicznej wykonawca otrzyma 10 punktów […….]

Z powyższego  opisu  wynika,  że  minimalnym wymaganiem Zamawiającego,  dotyczącym
warunków  udziału  w  postępowaniu   jest,  oprócz  posiadania  uprawnień  do
projektowania bez ograniczeń, także  posiadanie przez głównego projektanta pięcioletniego
doświadczenia  zawodowego  na  stanowisku  projektanta  w  branży  architektonicznej  oraz
pełnienie,  w  okresie  ostatnich  10  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert  funkcji
głównego  projektanta  w  branży  architektonicznej  oraz  nadzoru  autorskiego  w  trakcje
wykonywania robót budowlanych w 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. 

 

W analogiczny sposób opisano również warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny
ofert w przypadku Kierownika Budowy. 

 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną korektę   Rozdziału VI lub XV.


