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l.dz. 01810/PIM/04/22/MK/2020-282 Wykonawcy w postępowaniu

www.pim.poznan.pl

Dotyczy: Postępowania przetargowego naWykonanie dokumentacji projektowej oraz robót
budowlanych podstawowych dla zadania pod nazwą: "Modernizacja budynku przy
ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek
Oświaty", PIM/04/22/ZP20/2020-282.

Na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. z art. 286 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

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

istotnych warunków zamówienia (SWZ) w postępowaniu:

Pakiet nr 2 z 22.04.2022 r.

Pytanie nr 1

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

technicznej lub zawodowej, z zapisu:

Punkt 11. Terminy wykonania zamówienia.

b) podetap I.2: zakres:

- uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę oraz wszystkich innych wymaganych

decyzji, zezwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń, niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy w

tm uzyskanie pozwolenia na prace konserwatorskie przy zabytku;

- termin do 120 dni od dnia zawarcia umowy

na zapis:

Punkt 11. Terminy wykonania zamówienia.

b) podetap I.2: zakres:

- uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę oraz wszystkich innych wymaganych

decyzji, zezwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń, niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy

w tm uzyskanie pozwolenia na prace konserwatorskie przy zabytku;

http://www.pim.poznan.pl
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- termin do 160 dni od dnia zawarcia umowy

Wyjaśnienia Zamawiającego                                                            

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu z 120 dni na 140 dni.

Pytanie nr 2

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu:

Punkt 11. Terminy wykonania zamówienia.

a) podetap I.1: zakres:

- opracowanie kompletnego Projektu Budowlanego Zmian z podziałem na etapowanie wraz

z uzyskaniem akceptacji przez Zamawiającego;

- termin do 30 dni od dnia zawarcia umowy

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu.  Zamawiający wyraża zgodę na

wydłużenie terminu z 30 dni na 50 dni (w  związku z zmianą terminu podetapu I. 2).

Pakiet nr 3 z 22.04.2022 r.

Pytanie nr 1

W związku z udzieleniem odpowiedzi na pytania z dnia 13.04.2022 r. „ 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:

- 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.
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Prosimy o zmianę warunku 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:

- co najmniej 1 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,

W nasze ocenie wysoko postawione wymagań w przedmiotowym przetargu znacząco

ograniczają potencjalne grono wykonawców przy tak krótkim okresie ważności referencji.

Należy zwrócić uwagę, że zakres prac nie obejmuje jedynie prac konserwatorskich a w

dużym zakresie obejmuje roboty budowalne dla, których nie stawia się wymagań: roboty

instalacyjne, SSP, roboty budowalne konstrukcyjne, wyburzeniowe, ociepleniowe,

wykonanie wzmocnień konstrukcji dachu o dużym stopniu trudności. Proponowana zmiana

daje gwarancje Zamawiającemu pozyskania wykonawcy, który zrealizuje należycie prace

objęte postępowaniem przetargowym.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę warunku.
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Ponadto Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert i otwarcia ofert

w przedmiotowym postepowaniu z 29.04.2022 r. godz. 10:00/11:00 na 05.05.2022 r. godz.

10:00/11:00.W związku ze zmianą terminu składania ofert zmianie ulega termin związania

ofertą określony w pkt. 14.1 SWZ z 28 maja 2022 r. na 3 czerwca 2022 r.

Z poważaniem

Dyrektor ds. wsparcia inwestycji

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: Marzena Kaczmarek, Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 954 882 , email:
marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl

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

Klucz dokumentu: Type=DocumentVer;Id=4294967777965
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