Warszawa, dnia 28 stycznia 2019 r.

Dotyczy zaproszenia do składania ofert na wykonanie prac konserwatorskich wnętrza i wyposażenia
kościoła Wszystkich Świętych w Warszawie oraz prac związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej
w obrębie Kościoła Górnego.

Pytania i odpowiedzi na pytania do treści zaproszenia do składania ofert
ZESTAW PYTAŃ NR 1

1. PYTANIE NR 1
Dotyczy Punktu IV. WARUNKI UDZIAŁU:
W zaproszeniu Zamawiający pisze, że o udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca który
wykonał :
"2 prace polegające na wykonaniu prac konserwatorskich i budowlanych obiektu wpisanego do rejestru
zabytków, o wartości prac nie mniejszej niż 5 000 000 PLN brutto, w tym co najmniej jedną pracę
budowlaną także w zakresie wykonania instalacji elektrycznej".
Czy kwota 5 000 000 PLN brutto dotyczy każdej z prac osobno czy to łączna suma obu prac?

Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający wskazuje, że kwota 5 000 000 PLN dotyczy każdej z prac osobno.

2. PYTANIE NR 2
Dotyczy PUNKTU VIII. Kryteria oceny ofert,
podpunkt: Kryterium doświadczenia osób mających pełnić funkcję konserwatorów dzieł sztuki
W ramach niniejszego kryterium Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za posiadanie doświadczenia
przez osoby wskazane przez Wykonawcę do pełnienia funkcji konserwatorów dzieł sztuki, w
prowadzeniu prac konserwatorskich nad elementami wystroju sakralnego ponad wskazane w celu
wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, określonego w Rozdziale VI ust. 1 lit. b pkt iv.
ppkt. 2) niniejszego zaproszenia, tj. ponad dwukrotne prowadzenie prac konserwatorskich nad
elementami wystroju sakralnego.
W podanym wzorze:
Pd = (Db/Dn x W)

Ocenie podlega doświadczenie posiadane przez badaną osobę dzielone przez najdłuższe posiadane
doświadczenie spośród badanych osób (najbardziej doświadczonej osoby spośród wszystkich ofert).
Tak opisane kryterium wskazywałoby na to, że w przypadku osoby konserwatora sztuki liczona jest
długość posiadanego doświadczenia, czyli najdłuższy staż pracy.
Jednakże w pkt.VI Warunki udziału Zamawiający pisze, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy dysponują co najmniej 2 osobami mającymi pełnić funkcję konserwatora dzieł
sztuki,
- posiadające każda doświadczenie w co najmniej dwukrotnym prowadzeniu prac konserwatorskich
nad elementami wystroju sakralnego.
Tak opisane warunki udziału wskazywałyby, że do oceny oferty liczy się krotność prowadzenia prac
czyli największa ilość prowadzonych prac.
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający wskazuje, iż w kryterium doświadczenia osób mających pełnić funkcję konserwatorów
dzieł sztuki brana pod uwagę będzie krotność prowadzenia prac konserwatorskich nad elementami
wystroju sakralnego.
UWAGA!
Rozdział VIII zaproszenia do składania ofert w zakresie zapisów dotyczących Kryterium
doświadczenia osób mających pełnić funkcję konserwatorów dzieł sztuki otrzymuje brzmienie:
W ramach niniejszego kryterium Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za posiadanie doświadczenia
przez osoby wskazane przez Wykonawcę do pełnienia funkcji konserwatorów dzieł sztuki, w
prowadzeniu prac konserwatorskich nad elementami wystroju sakralnego.
W niniejszym kryterium Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za doświadczenie osób mających
pełnić funkcje konserwatorów dzieł sztuki, ponad wskazane w celu wykazania spełnienia warunku
udziału w postępowaniu, określonego w Rozdziale VI ust. 1 lit. b pkt iv. ppkt. 2) niniejszego zaproszenia,
tj. ponad dwukrotne prowadzenie prac konserwatorskich nad elementami wystroju sakralnego.
UWAGA! z uwagi na fakt, że informacje zawarte w wyodrębnionej części formularza wykazu osób, będą
służyć do oceny oferty, Zamawiający nie dopuszcza uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty w tym
zakresie. Wykonawcy są zobowiązani do dochowania należytej staranności przy wypełnianiu oferty i
dołączaniu dokumentów.
Ocena w tym kryterium dokonywana będzie w odniesieniu do dwóch osób wskazanych przez
Wykonawcę jako konserwatorzy, w oparciu o dokument wskazany w Rozdziale VII ust. 5 lit. c., tj. wykaz
osób, składany wraz z ofertą.
Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za posiadane doświadczenie tj. krotność pełnienia przez
osobę daną osobę funkcji konserwatora dzieł sztuki.
Pod pojęciem krotności należy rozumieć określenie przez Wykonawcę ilokrotnie (przy realizacji ilu
przedsięwzięć) dana osoba pełniła ww. funkcję.

W wykazie osób Wykonawcy są zobowiązani ze wskazaniem nazwy podmiotu zlecającego wykonanie
ww. usług, okresu pełnienia funkcji, nazwy inwestycji, zakresu przedmiotowego inwestycji.
Zamawiający, osobno dla każdej z dwóch osób wskazanych przez Wykonawcę do oceny w niniejszym
kryterium, przyzna punkty według następującego wzoru:
Pd = (Db/Dn x 100 x W)
gdzie:
Pd – ilość punktów przyznanych danej osobie za doświadczenie
Db – krotność pełnienia danej funkcji przez daną osobę (jej doświadczenie);
Dn – najwyższa krotność prowadzonych prac spośród badanych osób w danej kategorii (największa
krotność spośród wszystkich ofert)
W – waga 10%
W ramach niniejszego kryterium Wykonawca może maksymalnie otrzymać 20 pkt, po 10 na każdą z
osób.
Ze względu na charakter informacji składanych w części wykazu osób w ramach kryterium oceny ofert
„Doświadczenie osób mających pełnić funkcję konserwatorów dzieł sztuki”, służących do oceny ofert,
Zamawiający nie będzie brał pod uwagę przy ocenie ofert doświadczenia wskazanego przez
Wykonawcę w drodze uzupełnienia lub składania wyjaśnień odnośnie tej części wykazu. Tym samym
Wykonawcy są zobowiązani do zachowania szczególnej uwagi przy jego wypełnianiu – wszelkie braki
lub omyłki mogą wpływać na punktację oferty bez możliwości ich późniejszego usunięcia.

3. PYTANIE NR 3
Zwracamy się z zapytaniem dotyczącym treści zamówienia - przedmiar prac nie obejmuje rekonstrukcji
ołtarza bocznego w transepcie. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie rekonstrukcji tego ołtarza i czy
należy to do zakresu zamówienia?
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Zamawiający wskazuje, iż pozycja 4.14 nr 73 przedmiaru wskazuje na rekonstrukcję ołtarza z transeptu,
tj. Rekonstrukcja ołtarza- z elementów marmurowych, wielobarwnego stiuku, elementów
sztukatorskich z polichromią, obrazem - komplet działań

4. PYTANIE NR 4
W związku z tym, że w ekspertyzie konstrukcyjnej mowa jest o wykonaniu ocieplenia sklepień
natomiast w przedmiarze nie ma wymienionych tych robót proszę o potwierdzenie, że ocieplenie
sklepień nie jest w zakresie tego postępowania.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający wskazuje, iż prace te nie są objęte zakresem niniejszego postępowania i nie zostały
zamieszczone w przedmiarze.

