Dot. Zapytania ofertowego, którego Przedmiotem zamówienia są prace
konserwatorskie, roboty budowlane i dostawy związane z realizacją
projektu: "Fabrica Ecclesiae – remont zabytkowego budynku Infułatki na
cele rozwoju działalności kulturalno-edukacyjnej zespołu katedralnego w
Zamościu wraz z zagospodarowaniem terenu"
1.
W zapytaniu ofertowym w rozdz. XII pkt. 1 wskazane jest, iż wyłoniony w drodze
zapytania ofertowego Wykonawca będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, zaś w
projekcie umowy par. 13 pkt 1- w wysokości 10 %
Prosimy o jednoznaczne określenie wysokości zabezpieczenia jakie należy wnieść
w celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje korekty redakcyjnej projektu umowy w par 13
ust. 1 projektu umowy,który otrzymuje nastepujące brzmienie:
1. Wykonawca wnosi na dzień podpisania niniejszej umowy
zabezpieczenie należytego jej wykonania w wysokości 5 % wynagrodzenia
umownego
brutto,
czyli
kwotę
........................................zł
(słownie..............................................................................w
formie……………………………………………………………………

2.
W zapytaniu ofertowym w rozdz. IV pkt. 2. 3.) wymaga wykazania w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: 5 robót
wykonanych w ramach odrębnych kontraktów/umów.
Zwracamy uwagę na fakt iż odnośnie spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia,
warunek wskazany w rozdz. IV pkt. 2. 3.) e), w procesie budowlanokonserwatorskim jest często elementem większego zakresu prac tj.:
usługa polegająca na wykonaniu robót instalacyjnych teletechnicznych na
czynnym obiekcie, klasyfikowanym wg. PKOB Polska Klasyfikacja
Obiektów Budowlanych: grupa 126 klasa 1262, wpisanym do rejestru
zabytków, obejmująca swym zakresem m. in.: wykonanie instalacji SSWIN
o wartości usługi nie mniejszej niż 100 000,00 zł., może być składową
większego zadania obejmującego ww. prace.

Zdaniem Wykonawcy wymóg wykonania 5 robót w ramach odrębnych umów
kontraktów jest trudnym do spełnienia, z uwagi na ten fakt prosimy o
zmianę treści Zapytania Ofertowego w rozdz. IV pkt. 2. 3.), na zapis:
W zakresie warunku określonego w pkt. 2b) przedłożą:
Wykaz robót (wg załącznika nr 3) potwierdzający wykonanie w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: 5 robót.
a) jedną usługę polegającą na wykonaniu robót budowlano - konserwatorskich
na czynnym obiekcie użyteczności publicznej, obejmujących swym zakresem
przebudowę budynku kubaturowego XVII - wiecznego lub starszego
wpisanego do rejestru zabytków o wartości kontraktu (umowy) nie mniejszej
niż 10 000 000,00 zł.
b)
jedną usługę polegającą na wykonaniu robót budowlano - konserwatorskich
na czynnym obiekcie, klasyfikowanym wg. PKOB Polska Klasyfikacja Obiektów
Budowlanych: grupa 126 klasa 1262 obejmującą swym zakresem przebudowę
budynku kubaturowego XVII-wiecznego lub starszego wpisanego do rejestru
zabytków, w tym konserwację detalu architektonicznego kamiennego, konserwację
obrazów wykonanych w technice olejnej na płótnie, konserwację figur złoconych,
konserwację drewnianych struktur architektonicznych o wartości kontraktu
(umowy) nie mniejszej niż 7 500 000,00 zł.
c)
jedną usługę polegającą na wykonaniu robót budowlano - konserwatorskich
w obiekcie użyteczności publicznej wpisanym do rejestru zabytków o wartości
kontraktu (umowy) nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł obejmujących swym
zakresem wykonanie robót instalacyjnych elektrycznych, teletechnicznych i
sanitarnych o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł.
d)
jedną usługę polegającą na wykonaniu robót budowlano - konserwatorskich
w XVII - wiecznym lub starszym obiekcie użyteczności publicznej, wpisanym do
rejestru zabytków o wartości kontraktu (umowy) nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł
obejmujących swym zakresem dostawę wyposażenia obiektu m. in.: gablot
ekspozycyjnych, sprzętu audio-video, urządzeń multimedialnych, dostawę i montaż
windy o wartości nie mniejszej niż
1 000 000,00 zł.
e)
Jedną usługę polegającą na wykonaniu robót instalacyjnych teletechnicznych
na czynnym obiekcie, klasyfikowanym wg. PKOB Polska Klasyfikacja Obiektów
Budowlanych: grupa 126 klasa 1262, wpisanym do rejestru zabytków, obejmującą
swym zakresem m. in.: wykonanie instalacji SSWIN o wartości usługi nie mniejszej
niż 100 000,00 zł.
lub zmianę na zapis

Wykaz robót (wg załącznika nr 3) potwierdzający wykonanie w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: 5 robót wykonanych w
ramach jednego lub odrębnych kontraktów/umów, z dopuszczeniem
usługi z rozdz. IV pkt. 2. 3). e), która to może być wykonana w ramach
wykazywanych odrębnych kontraktów/umów z rozdz. IV. pkt. 2. 3.) od ad.

Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany treści Zapytania Ofertowego w rozdz. IV
pkt. 2. 3.), na zapis:
W zakresie warunku określonego w pkt. 2b) przedłożą:
Wykaz robót (wg załącznika nr 3) potwierdzający wykonanie w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: 5 robót wykonanych w
ramach jednego lub kilku kontraktów/umów, z dopuszczeniem usługi z
rozdz. IV pkt. 2. 3). e), która to może być wykonana w ramach
wykazywanych odrębnych kontraktów/umów z rozdz. IV. pkt. 2. 3.) od ad.
3.
Zamawiający w regulaminie i zapytaniu ofertowym informuje, iż nie stosuje
przepisów Prawa Zamówień Publicznych, zaś w par.8 pkt 1 projektu umowy
powołuje się na ustawę Prawo Zamówień Publicznych. W związku z powyższym
prosimy o wykreślenie tego zdania z projektu umowy.
Odpowiedź:
Zapytanie dotyczyło innego paragrafu umowy.Zamawiający dokonuje
wykreślenia zapisu §17 ust.1 pkt.6 projektu umowy w części obejmującej
treść: :„ art. 67.1 ustawy prawo zamówień publicznych stosuje się
odpowiednio”.
4.
Przedmiotem umowy są roboty budowlano-konserwatorskie , zaś par.12 pkt 1 i 8
dotyczący gwarancji i rękojmi wzoru umowy, zawiera zapis dotyczący udzielenia
gwarancji i rękojmi za dokumentację projektową, która nie jest przedmiotem
zamówienia.
W związku z powyższym prosimy o wykreślenie zapisu – dokumentacja projektowa.

Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje wykreślenia zapisu §12 ust.1 projektu umowy w
części obejmującej treść: :”wykonaną dokumentację projektową oraz
pozostały” .
Zamawiający dokonuje wykreślenia zapisu §12 ust.8 projektu umowy w
części obejmującej treść:
„W przypadku otrzymania wadliwej dokumentacji projektowej lub jej
części”
5.
Z uwagi na złożoność i konieczność prowadzenia prac na obiekcie zabytkowym nie
do końca przebadanym, prosimy o dokonanie zmiany zapisów umowy w par 17 ust
2 pkt 2) umożliwiających zmianę wynagrodzenia w przypadku konieczności
wykonania robót dodatkowych , poprzez wykreślenie zdania: „ i zostały spełnione
łącznie warunki zgodnie z ust. 1 pkt 6)”
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje wykreślenia zapisu §17 ust.2 pkt.2) projektu
umowy w części obejmującej treść: :„ i zostały spełnione łącznie warunki
zgodnie z ust. 1 pkt 6)”.
6.
Zamawiający w regulaminie i zapytaniu ofertowym informuje, iż nie stosuje
przepisów Prawa Zamówień Publicznych, zaś w par.8 ust 1 pkt6) projektu umowy
powołuje się na ustawę Prawo Zamówień Publicznych tzn.: widnieje zapis- (art.
67.1 ustawy prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio)
W związku z powyższym prosimy o wykreślenie tego zapisu z projektu umowy.
Odpowiedź:
Zapytanie dotyczyło innego paragrafu umowy.Zamawiający dokonuje
wykreślenia zapisu §17 ust.1 pkt.6 projektu umowy w części obejmującej
treść: :„ art. 67.1 ustawy prawo zamówień publicznych stosuje się
odpowiednio”.
7.
Zamawiający w § 13 wzoru umowy, rozdziale XII zapytania ofertowego podaje
sposób wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, usunięcia wad i
usterek, oraz określa sposób zwrotu zabezpieczeń.
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia form zabezpieczenia oraz czy
dopuszcza możliwość tworzenia zabezpieczenia poprzez potrącenia z należności z
częściowo wykonanych robót budowlano-konserwatorskich.

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża dopuszcza możliwość łączenia form zabezpieczenia.
Zamawiający nie wyklucza
możliwości
tworzenia zabezpieczenia
poprzez potrącenia z należności z częściowo wykonanych robót
budowlano-konserwatorskich w toku realizacji przedmiotu umowy po
rozpoznaniu umotywowanego wniosku Wykonawcy w tym zakresie .

