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Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami nvipzanymi z realizacj4 zailafir
inwestycyjny'ch polegaj4cych na budowie dr6g dla rower6w:
CzgS(.1 ,,Bezpieczne przej5cia dla piesrych i rozrv6j sieci tras rowerowych na Pradze,';
Czg56,2 ,,Rowerem w kierunku Konstancina.',

Nr postgpowania DPZI19/PN ll7 ll9

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich zgodnie zart.38 ust. I pkt 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz. IJ. z 2018r. poz. 1986
zp62n. zm.) wyjaSnia treSi SIWZ.

Pytanie 1:
Czy Zamawiai4cy \zna, za tozsame doSwiadczenie polegaj4ce na posiadaniu uslug
polegaj4cych na pelnieniu nadzoru inwestorskiego nad budow4 lub przebudow4 drogi
obejmuj4ce: drogg dla rower6w lub drogg dla rower6w i pieszych lub pas ruchu dla rower6w
na terenie miasta wzdlu?ulicy/drogi klasy Z, G, Gp?

OdpowiedZ:
Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ odnoSnie warunku dotyczqcego zdolnoSci
technicznej lub zawodowej .

Pytanie 2:
Czy kandydat na inspektora nadzoru posiadaj4cy doSwiadczenie w wykonawstwie na
stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Rob6t Drogowych bgdzie spelnial
wymagania SIWZ?

OdpowiedZ:
Zamawiajqcy wymaga na powyzszym stanowisku do6wiadczenia w sprawowaniu nadzoru a
nie doSwia dczenia w wykonawstwie.

M.M.22t55-89-161



Pytanie 3:
W przypadku braku akceptacji kandydat6w na stanowisko inspektora nadzoru posiadajEcych
do6wiadczenie w wykonawstwie, prosimy o ujednolicenie zapis6w SIWZ.

JednoczeSnie ponizej przesylamy przykladowy zapis wymagari na Inspektora Nadzoru dla
drogi ekspresowej w postgpowaniu przetargowym prowadzonym przez Skarb Paristwa
GDDKiA:

Osoba do pelnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego specjalnoSci inzynieryjnej
drogowej bgd4cego jednoczeSnie Koordynatorem Inspektor6w Nadzoru Inwestorskiego
Wymagana liczba os6b: jedna
DoSwiadczenie zawodowe :

Minimum 5 lat doSwiadczenia przy realizacji I zadarria obejmuj4cego budowg lub
przebudowg lub nadz6r nad budow4 lub przebudow4 dr6g lub ulic klasy min. Z lub nadz6r
nad budow4 lub przebudow4 dr6g lub ulic klasy Z o wartoSci rob6t co najmniej 10 000 000
PLN brutto na stanowisku/stanowiskach:
Kierownika Budowy
lub
Kierownika Rob6t Drogowych dla odcinka o dlugoSci min. 2 km
lub
Inspektora Nadzoru rob6t drogolvych
Lub
Koordynatora Inspektor6w Nadzoru Inwestorskiego.

OdpowiedZ:
Pytaj4cy nie wskazal, w kt6rym miejscu zachodzi nie6cisloS6. Zamavriaj4cy podtrzymuje
zapisy warunku.
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