
l*lZADGMIfiYWZAKRZEWlE 
26-a52 2AKRZEW 

powiat radomstt 

Zakrzew 05.12.2013r. 

FEIT 271.1.ZP.23.12 

Wykonawcy 

W odpowiedzi na pytania do konkursu o tresci: 

Pytanie 1 
w nawiqzaniu do opublikowanego przez Panstwa ogloszenia dotycz^cego konkursu 
architektonicznego zwracamy si? z wnioskiem o zmian? warunkow kwalifikacji do konkursu w 
zakresie wiedzy i doswiadczenia. Uwazamy, ze koniecznosc realizacji w ostatnich 3 latach 
przynajmniej jednego budynku szkolnego dia 300 dzieci jest wymogiem zbyt sprecyzowanym i 
spowoduje zbyt duz^ eHminacj^ biur projektowych, ktore maj^ szerokie doswiadczenie w reahzacji 
budynkow wszelkiego typu a nie maj^ w ci^gu ostatnich trzech lat tak duzej szkoly w swoim dorobku. 
Proponujemy aby zmienic ten zapis na obowi^zek posiadania referencji np 2 budynkow uzytecznosci 
publicznej o powierzchni powyzej 2.000m2. Obiekty szkolne nie nalez^ wcale do najtrudniejszych z 
punktu widzenia wiedzy i umiej^tnosci jakie musi posiadac projektant a konkurs jest form^ 
konkurencji, w ktorej Zamawiajacy povvinien otrzymac mozliwie duzo ciekawych odpowiedzi, ktore i 
tak z punktu widzenia wiedzy i doswiadczenia zostan^ ocenione przez jury. 

Zwracamy si? z tak^ prosb^, gdyz nasze biuro ma doswiadczenie w realizacji tego typu budynkow jak 
i innych obiektow wi^kszych i trudniejszych od przedmiotowej szkoty lecz nie posiadamy takiej 
referencji z ostatnich 3 lat a jestesmy bardzo zainteresowani startem. 

Proponowana przez nas zmiana spowoduje, iz dostaniecie Pahstwo wi?cej prac przy jednoczesnym 
zapewnieniu, ze pracownie biorqce udziat maj^ odpowiednie kwalifikacje do realizacji takiego 
zadania. 

Bardzo prosz? o uwzgl^dnienie naszej prosby oraz piln^ odpowiedz na zadane pytanie z uwagi na 
zblizaj^cy si? termin ztozenia wniosku. 

Prosz? rowniez o potwierdzenie mailem zwrotnym, ze niniejsz^ odpowiedz Pahstwo otrzymaliscie. 

Pytanie 2 
Regulamin konkursu na projekt szkoty i przedszkola w miejscowosci Bielicha nie okresia, 
przez jaki okres czasu wazne jest doswiadczenie z wykonania projektu wielobranzowego 
nowego obiektu szkolnego. Tymczasem w zaswiadczeniu (zal^cznik nr 8 do regulaminu) 
mowa jest o pracach podobnych "wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem 
terminu skladania wnioskow). 

Prosz^ o wyjasnienie sytuacji. 

Odpowiedz: 

W odpowiedzi informujemy, ze warunek udziatu w postepowaniu z zakresu wiedzy i doswiadczenia 
zostal zmodyfikowany w nast^puj^cy sposob: 

O dopuszczenie do udzialu w konkursie mog^ ubiegac si? Uczestnicy konkursu, ktorzy spelniaj^ 
warunki dotycz^ce: 

1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnoscijezeli 
przepisy 

prawa nakladaj^ obowi^zek ich posiadania, 



2) sytuacji ckonomicznej i finansowej, 
3) posiadania wiedzy i doswiadczenia. tj: 

a) wykonania w okresie 3 lat przed uplywem terminu skladania wnioskow o 
dopuszczenie do udzialu w niniejszym konkursie co najmniej jednej wielobranzowej 
dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej nowego obiektu szkolnego dla 
min. 300 uczniow lub co najmniej dwoch dokumentacji projektowych j .w. nowych 
obiektow uzytecznosci publicznej o powierzchni uzytkowej minimum 2000,00m" 
kazdy. • 

W zat^czeniu ogloszenie o zmanienie ogloszenia oraz zmieniony regulamin konkursu. 


