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Opole, 30.10.2020 r.
U/09/2020/B
L.dz. BZP: 1136/2020
Do:
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwaną dalej „ustawą”, pn.: Opracowanie
ekspertyz technicznych na potrzeby Uniwersytetu Opolskiego.
Działając w trybie art. 38 ustawy, Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonego zapytania dotyczących
przedmiotowego postępowania.
1.
Pytanie
Sprawa dotyczy:
1) opracowanie ekspertyzy technicznej w celu ustalenia i wskazania przyczyn pękania kształtek szklanych
elewacji oraz występowania zawilgocenia ścian i posadzek części przebudowanej i rozbudowanej budynku
Wydziału Nauk o Zdrowiu w Opolu przy ul. Katowickiej 68.
2) wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej powstawania wady fasady szklanej Domu Studenta
„Niechcic” położonego w Opolu przy ul. Katowickiej 87b, polegającej na pękaniu szyb elewacyjnych.
Czy koniecznie trzeba dysponować osobą posiadającą tytuł rzeczoznawcy budowlanego? Czy rzeczoznawca
budowlany musi podpisać ekspertyzę? Czy wystarczą uprawnienia budowlane bez ograniczeń i uprawnienia
biegłego sądowego w dziedzinie materiałoznawstwa i mykologii budowlanej?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami w SIWZ pkt. 5 ppkt 5.1.2.3.1., warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej
będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje:
Dla zamówienia częściowego nr 1A:
osobą / osobami posiadającą / posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności :
konstrukcyjno – budowlanej, posiadającą / posiadającymi tytuł rzeczoznawcy budowlanego , oraz będącą /
będącymi członkiem / członkami właściwej izby samorządu zawodowego,
Dla zamówienia częściowego nr 1B:
osobą / osobami posiadającą / posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności :
konstrukcyjno – budowlanej, oraz będącą / będącymi członkiem / członkami właściwej izby samorządu
zawodowego .
Dla zamówienia częściowego nr 1A oferent musi posiadać tytuł rzeczoznawcy budowlanego, natomiast dla
zamówienia częściowego nr 1B oferent nie musi posiadać tytułu rzeczoznawcy budowlanego.
Osoba sporządzająca składa podpis pod opracowaniem ekspertyzy. Szczegółowe warunki dotyczące
opracowania ekspertyzy zawierają wzory umowy (załączniki nr 3A i 3B do SIWZ).
W związku z treścią udzielonych odpowiedzi dotychczasowy termin składania ofert pozostaje ten sam,
tj.: [ 05.11.2020 ] roku, do godziny [ 10:00 ], otwarcie ofert [ 05.11.2020 ] roku, godzina [ 11:00 ], Biuro Zamówień
Publicznych, ul. Oleska 48, 45-052 Opole, pokój nr 26 lub 27.
Zgodnie z pkt. 12.6 SIWZ jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego
KANCLERZ

mgr Zbigniew Budziszewski
Postępowanie prowadzi Bartosz Komuszyński, tel.: 77 452 70 61
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