Akademia Sztuk Pieknych w Katowicach
Raciborska 37
40-074 Katowice
Pismo: ASP-DAG-ZP-1-2008/5

Katowice dnia: 2008-08-25

ODPOWIEDZ
na zapytanie do Regulaminu Konkursu
Szanowni Panstwo,

Uprzejmie informujemy, iz w dniu 2008-08-22 do Zamawiajacego wplynela prosba o
wyjasnienie zapisu Regulaminu Konkursu, w postepowaniu prowadzonym na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówien Publicznych (Dz. U. z 2007
r. Nr 223, poz. 1655) na:
Wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zadania "Budowa miedzy
ulicami Raciborska a Koszarowa w Katowicach budynku dydaktycznego - badawczego i
kulturalnego wraz z zagospodarowaniem
terenu
na otwarty park form
przestrzennych" ,
Tresc wspomnianej prosby jest nastepujaca:

1. Prosze o wyjasnienie rozbieznosci w punkcie 6.4 regulaminu. W tabeli w punkcie 3.A w
lewej kolumnie nalezy: "wykazac sie wykonaniem w okresie ostatnich trzech latach
przynajmniej 2 projektów...", natomiast w prawej kolumnie "co najmniej trzech
dokumentacjiprojektowych... ".
2. W punkcie 6.4 regulaminu w tabeli w punkcie 3.A w prawej kolumnie: "Wykaz ma
zawierac powierzchnie uzytkowa, wartosc robót..". Czy chodzi tu o wartosc robót
budowlanych, calej inwestycji czy wartosc dokumentacjiprojektowej?
3. Plik: "Zalacznik nr 1Oi 11 " zawiera tylko zalacznik nr 10. "
Stanowisko (wyjasnienia) Zamawiajacego w przedmiotowej kwestii jest nastepujace:
Ad.l. Zgodnie z zapisem 6.4 regulaminu - tabela punkt 3.A lewa kolumna - Wykonawca
powinien wykazac sie" wykonaniem w okresie ostatnich trzech latach przvnaimniei 2
proiektów (dokumentacji projektowych) budynków o powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz
2000m 2W tvm ;edne[!o pro;ektu odpowiadajacego projektowi, który bedzie stanowil
przedmiot zamówienia okreslony w pkt 5 Regulaminu (...).

Wobec tak postawionego przez Zamawiajacego warunku, wystarczajacym jest aby
Wykonawca wykazal sie wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat dokumentacji
projektowych, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci Uczestnika konkursu jest krótszy-w
tym okresie, z uwzglednieniem wykonania, co najmniej dwóch dokumentacji projektowych
budynków o powierzchni nie mniejszej niz 2.000m 2, w tym jednej:

.

Dokumentacji wybudowania lub modernizacji /adaptacji/przebudowy jednego obiektu
ujetego w PKOB w klasie 1130;1211;1212;1220;1261;1262;1263;1264;1265 o
powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz 2.000 m 2.
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Zgodnie Z;Regulaminem wykaz ma zawierac powierzchnie uzytkowa, wartosc robót, date
ich wykonania, odbiorców oraz dokumenty potwierdzajace, ze zostaly wykonane
nalezycie. Powinien zostac dolaczony do oferty na druku lub wg druku stanowiacego
zalacznik nr 7 do Regulaminu Konkursu wraz z referencjami/lub opiniami/protokolami
odbioru posiadanymi a dla prac uietvch w warunku wymaganymi bezwzglednie.

Ad.2. W punkcie 6.4 regulaminu w tabeli w punkcie 3.A w prawej kolumnie: "Wykaz ma
zawierac powierzchnie uzytkowa, wartosc robót." Chodzi o wartosc prac projektowych dokumentacji projektowej.
Ad.3. Plik "Zalacznik nr 10 i 11" jest udostepniony na stronie Zamawiajacego w katalogu
glównym plików zapisanych w dokumencie Excel - w kolejno otwieranych zakladkach
dokumentu.
Informujemy, ze zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiajacego
zostalo przekazane Uczestnikom konkursu, którzy pobrali Regulamin oraz udostepnione na
stronie internetowej.
Zamawiajacy
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