Zapytanie ofertowe nr PKA/ZO/1/2020 z dnia 26 października 2020 r.
2 listopada 2020 r.
Odpowiedzi na pytania
1. Wnosimy o szczegółowe doprecyzowanie terminu wykonania zamówienia dot.
w/w usługi – tj. o podanie konkretnej liczby miesięcy.
Czy w nawiązaniu do terminu wykonania zamówienia opisanegow w umowie na
roboty budowalne, łączny termin usługi nadzoru będize wynosił:
Realizacja Przedmiotu Umowy nastąpi w czterech etapach: Etap I: Wykonanie
prac projektowych i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub braku
sprzeciwu dla zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (w zależności
od wymogów Prawa Budowlanego), w nieprzekraczalnym terminie 9 miesięcy od
podpisania umowy, Etap II: podłączenie stacji transformatorowych do sieci
i uzyskaniu odbiorów od dostawcy energii, w nieprzekraczalnym terminie 14
miesięcy od podpisania umowy, Etap III: Wykonanie robót budowlanych,
zamontowanie ładowarek i pozytywnym uzyskaniu wszystkich wymaganych
prawem odbiorów prób i zgód na użytkowanie w nieprzekraczalnym terminie do
dnia (w zależności od części: 17 miesięcy od podpisania umowy część I i 18
miesięcy od podpisania umowy część II)
Czy łączny termin usługi nadzoru ma wynosić: 41 miesięcy.? Prosimy
o potwierdzenie.
Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie 30 października 2020 r. Odpowiedzi są dostępne
na stronie Zamawiającego https://www.pkagdynia.pl/zapytanie-ofertowe-nr-pka-zo-1-2020na-pelnienie-funkcji-nadzoru-inwestorskiego_422a oraz w Bazie Konkurencyjności.
2. Rozdz. nr 7 – warunki udizału w postępowaniu – pkt 7.1.2.1.- czy na spełnianie
warunku wystarczy usługa nadzoru inwestorskigo w skład której wchodizły
wszystkie wymienione branże, tj. elektroenergetyczna, konstr.-bud.- oraz
drogowa. ? czy wykonawca ma posiadać wszystkie referencje osobno.
Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca musi wykazać się posiadaniem doświadczenia
wskazanego w pkt. 7.1.2.1 Zapytania ofertowego oraz przedłożyć w tym zakresie referencje
tj.:
„7.1.2.1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert – a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie należycie wykonał usługi polegające na
pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi
na:
a. nadzorze inwestorskim w branży elektroenergetycznej (min. 1 usługa),
b. nadzorze inwestorskim w branży konstrukcyjno- budowlanej (min. 1 usługa).
c. nadzorze inwestorskim w branży inżynieryjnej drogowej (min. 1 usługa).
Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków należy złożyć wykaz usług, wykonanych
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem przedmiotu zamówienia, dat wykonania

i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, że usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy o należytym wykonaniu usługi oraz
wskazanie uzasadnionych obiektywnych przyczyn braku przedstawienia dowodów.”
Zamawiający nie określa w ramach ilu kontraktów należy wykazać doświadczenie, pod
warunkiem, że z przedłożonych referencji będzie jasno wynikało, że prowadzony był nadzór
w każdej w wymienionych branż, a osoby zdolne do realizacji zamówienia, które będą brały
udział w realizacji zamówienia spełniają warunki określone w pkt. 7.1.2.2. zapytania
ofertowego.
3. Proszę o podanie kwoty jaką zamawiający posiada w swoim budżecie na
sfinansowanie przedmiotowego zamówienia?
Zamawiający, do końca terminu składania ofert, nie ma obowiązku podania jakie środki ma
zarezerwowane na realizację zadania. Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego pkt. 11.3
Przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę, którą zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
4. Czy zamawiający dopuszcza łączenie funkcji Kierownika Projektu z inspektroem
nadzoru robót
Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie 30 października 2020 r. Odpowiedzi są dostępne
na stronie Zamawiającego https://www.pkagdynia.pl/zapytanie-ofertowe-nr-pka-zo-1-2020na-pelnienie-funkcji-nadzoru-inwestorskiego_422a oraz w Bazie Konkurencyjności.
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