Pytania I
1. Zwracamy sie z zapytaniem jak należy rozumieć poniższy paragraf specyfikacji istotnych
warunków zamówienia? Czy osoby lub podmioty, które brały udział w procesie projektowym w
zakresie opracowania programu prac konserwatorskich mogą brać udział w przetargu? Rezultat
pracy tych osób i podmiotów jest publicznie wiadomy i dostępny dla wszystkich oferentów.
SIWZ rozd. VII pkt 19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie
wykonawcy z udziału w postępowaniu;

ODP. Ten zapis SIWZ jest przeniesieniem art 24 ust 1 pkt 19. pzp który stanowi
obligatoryjną przesłankę wykluczenia.
2. W SIWZ rozd. XVIII 1.
Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu jako
najkorzystniejsza, wniesienia bezwarunkowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej
„zabezpieczeniem”, w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto podanej w ofercie,–na warunkach
określonych w Projekcie umowy.
Czy możliwe jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wys. 30%, a wniesienie
pozostałej kwoty z faktur za wykonane prace?

ODP. Zamawiający nie zgadza się na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w takiej formie
3. SIWZ XV 1 3)
Doświadczenie osoby przewidzianej do realizacji w charakterze kierownika budowy/robót –waga
15%,
Zamawiający przyzna punkty za każdą inwestycję obejmującą roboty budowlane lub konserwatorskie przy
obiekcie wpisanym do rejestru zabytków o wartości minimum 1 000 000 zł brutto, którą osoba
przewidziana do realizacji na stanowisku kierownika budowy/robót zarządzała pełniąc funkcję
Kierownika budowy/robót
Wykonawca może wykazać doświadczenie kadry w pełnych zakończonych kontraktach.
Jeżeli Wykonawca wskaże jedną inwestycję otrzyma 5 pkt, 2 inwestycje otrzyma 10 pkt a jak wskaże 3 lub wiecej
otrzyma 15 pkt.
Czy zamawiający uzna za równoważne pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego
obejmującą roboty budowlane lub konserwatorskie przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków o
wartości minimum 1 00

ODP. Zamawiający nie uzna za równoważne pełnienie funkcji inspektora nadzoru
zamiast pełnienia funkcji kierownika budowy.

