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Poznań,13 kwietnia 2022

l.dz. 01613/PIM/04/22/MK/2020-282

Wykonawcy w postępowaniu

www.pim.poznan.pl

Dotyczy: "Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług
Wspólnych Jednostek Oświaty"

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy w zw. art. 286 Prawo zamówień publicznych (zwanej

dalej „Pzp”), Zamawiający informuje o pytaniu skierowanym do treści specyfikacji istotnych

warunków zamówienia (SWZ) w postępowaniu i zmianie warunków udziału w

postępowaniu:

Pytanie nr 1

W związku z rozpoczęciem postępowania dotyczącego modernizacji budynku przy

ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty

zwracamy się z prośbą zmiany warunków SIWZ zawartych w punkcie 20.1.3 zdolności

technicznej lub zawodowej, z zapisu:

- co najmniej 2 projekty w zakresie przebudowy, remontu lub modernizacji obiektów

kubaturowych użyteczności publicznej wpisanych do rejestru zabytków – o wartości

min. 200 000,00 PLN brutto każdy.

na zapis:

- co najmniej 2 projekty w zakresie przebudowy, remontu lub modernizacji obiektów

kubaturowych użyteczności publicznej wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków –

o wartości min. 200 000,00 PLN brutto każdy lub o kubaturze min 30 000,00 m3

i powierzchni użytkowej min. 2000 m2,

Wyjaśnienia Zamawiającego                                                            

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunku określonego w pkt. 20.1.3. SWZ

w następujący sposób:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie:

http://www.pim.poznan.pl
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- co najmniej 2 roboty budowlane polegającej na realizacji robót budowlanych

związanych z przebudową lub remontem lub modernizacją prowadzoną przy

zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarze muzeum

będącego instytucją kultury - o wartości min. 5 000 000,00 PLN brutto oraz,

- co najmniej 2 projekty w zakresie przebudowy, remontu lub modernizacji obiektów

kubaturowych użyteczności publicznej wpisanych do rejestru zabytków –

o wartości min. 200 000,00 PLN brutto każdy lub o pow. użytkowej min 2000 m2

każdy.

Pytanie nr 2

Prosimy również o korektę zapisów punktu 20.1.3.1. dotyczących Koordynatora zespołu

projektowego oraz Koordynatora zespołu sprawującego nadzór autorski. W SIWZ

dla obydwu tych stanowisk określone są następujące wymagania:

- uprawnienia budowlane do projektowania w branży konstrukcyjno– budowlanej bez

ograniczeń zgodnie z ustawą Prawo Budowlane;

- co najmniej 60 – miesięczne doświadczenie projektowe w branży konstrukcyjno –

budowlanej;

- doświadczenie w projektowaniu co najmniej 2 obiektów użyteczności publicznej wpisanych

do rejestru zabytków

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunku określonego w pkt. 20.1.3.1. SWZ

w następujący sposób:

Koordynator zespołu projektowego wymagania:

- uprawnienia budowlane do projektowania w branży konstrukcyjno– budowlanej bez

ograniczeń zgodnie z ustawą Prawo Budowlane lub uprawnienia architektoniczne

do projektowania bez ograniczeń zgodnie z ustawa Prawa budowlanego;

- co najmniej 60 – miesięczne doświadczenie projektowe w branży konstrukcyjno –

budowlanej;

- doświadczenie w projektowaniu co najmniej 2 obiektów użyteczności publicznej wpisanych

do rejestru zabytków
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Pytanie nr 3

W związku z tym, że autorem projektu budowlanego jest zawsze architekt i prace

na budowie z ramienia projektanta nadzoruje również architekt prosimy o zmianę zapisów

związanych z koordynatorem zespołu projektowego jak również koordynatorem zespołu

sprawującego nadzór autorski na:

- uprawnienia architektoniczne do projektowania bez ograniczeń zgodnie z ustawą Prawo

Budowlane;

- co najmniej 60 – miesięczne doświadczenie projektowe;

- doświadczenie w projektowaniu co najmniej 2 obiektów użyteczności publicznej wpisanych

do rejestru zabytków

Ponadto prosimy o możliwość pełnienia tych dwóch funkcji przez jedną osobę.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że Koordynator zespołu projektowego jak i koordynator zespołu

sprawującego nadzór autorski może być pełniony przez jedną osobę

Z poważaniem

Dyrektor ds. wsparcia inwestycji

Otrzymują:

1. Wykonawcy w postępowaniu;
2. a/a

Do wiadomości:

Pismo sporządził/a: Marzena Kaczmarek, Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 954 882 , email:
marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl
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