Il

i$,t}t*i,t.,

r

ffia?"osPorita

$w.*""*

Unia Europejska
Europejski Fundusz

Roeoju Regionalnego

PN 4972020 willa roboty budowlane etap

II

Poznari, 14 czerwca2020 r.

Zawiadomienie

Dotvczv: specvfikacii istotnvch warunk6w zam6wienia do przetarsu nieoeraniczoneso nr PN 49712020
o wartoSci mnieiszei niZ kwotv okre5lone w nrzepisach wvdanvch na podstawie art. 1l ust. 8
Pzp. Przedmiotem zam6wienia etapu II inwestvcii w ramach realizacii oroiektu nod nazwa:

..Przebudowa

wraz ze zmiana sposobu utvtkowania budvnku

mieszkalneso.

wielorodzinneso. nosiadaiacego status pustostanu. na: Centrum Innowacvino5ci i Edul€cii
Spolecznei Instvtutu Chemii Bioorqanicznei Polskiei Akademii Nauk" iest wvkonanie
w trvbie zanroiektui i wvbudui orac nroiektowvch i rob6t budowlanvch dla obiektu
poloZoneeo nrzv ul. Wieniawskieeo 21123 w Poznaniu.

Wykonawcy zadali nastgpuj4ce pytania:

(...), bylibySmy zywotnie zainteresowani wzigciem udzialu w post9powaniu przetargowym
dotycz4cym Etapu II remontu w/w budynku. Niestety, po zapomaniu sig z opublikowanymi materialami
prrltu.go*y*i, jisteSmy zmuszeni zrezygnowat z dalszego udziatu w tym postQpowaniu pomimo, 2e:

I.

Jako uczestnik

dzialaj1cym, prywaolym przedsigbiorstwem budowlanymz powaznym dorobkiem, (tak2e

.

.lesieSmy

o

w obszarze zam6wief PublicznYch),
przygotowuj4c sig do prryst4pienia do przetargu w formule ,,Zaprojektuj

prg^i"

i Wybuduj".zgtomadziliSmy do
specjalist6w w dziedzinie
oraz
projektant6w
zesp6l
ieaiilacli tego ndanii *yrolo *yrp"ilulirowany
do wlaSciwego
niezbgdnych
branZach
wszystkich
we
konserwacji zabytk6w z wieloletnim doSwiadczeniem
kt6ra byla
Antczaka,
Zbigniewa
architekta
pracownig
tym
w
projektowej,
op.u.o*uriiu dbkumentacji
potrzeby Instfutu
na
budynku
przedmiotowego
adaptacji
prollktu
budowlanego
pierwotnego
autorem
Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Pomaniu'

w naszej ocenie
Powodem naszego odstqpienia od udzialu w przedmiotowym przetargu s4 zbyt wyg6rowane,
SIWZ' Znajqc
opisane,w
Wykonawcy
Generalnemu
przyszlemu
zupetnie nierealistyczne'warunki postawione
wszystkie
pod
uwagg
biorqc
czy
w4tpliwoSQ
w
poddajemy
nieco specyfikg poiskiego rynku ustug budowlanych
postawione
jednoczesnie
wszystkie
spekriaj4cego
Wykonawczy
G-eneralnego
uwarunkowan iamaleziZniiw kraju
kryteria jest w og6le mo2liwe.
mnlemanlu
golislownymi, pozwalamy sobie zwr6ci6 Paristwa uwagg na te zapisy, kt6re w naszym
Aby nielye
w praktyce

el im

inuj q z pr zetar gtJ polskie firmy budowlane'

l. w"masane udokumento;ane doswiadczenie wvkonawcv w postaci wvkonanYch robot: zrealizowanq
. t 6"anqyrgodni" r rorodo*i ,rtuki budowlanej i prawidlowo ukohczonq) robotg budowlanq, PLN brutto,
i wybuduj" o wqrtoici ,ob6t brdo*lanych co naimniei 12.000.000,00
w trybie ,,zaprojektuj
-t"ioiii",
i"^onit", przebudowie lub rozbudowie obiektu, obeimuiqcei co naimniei prace
poligaiqci,q io
sieci, instalacji i urzqdzeri: elektrycznych
w specjolnoici konstrukcyjno - budowlanej, elektrycznej w zakresie
i urzqdzeir: wodociqgowych'
instalacii
sieci,
i elektroenergetycznych, instalacyinej w zqkresii
kanaliz acyj nych, cieplnych i wentylacyj nych'

na budowg lub przebudowg lub
(jednq) uslugg polegaiqcq nq opracowaniu dokumentacii proiektowej
ewidencji zabytktiw lub rejgstru zabytkdw, w zqkresie kt6rei proiektowqne
remont budynku
"pitiniio'do
instalacje elektryczne, instalacie sanitarne
byly tqcznii: ,oboiy w spZcjalnoici konitrukcyino - budowlanei,
gazowe, o wartoici rob6t budowlarrych co
i wod. - kan., instaiacie'cieplne, instalacie *ritytoryir", instalicie
naimniei I 2.000.000,00 P LN brutto;
wartoici rob6t co
budowlanej i prawidlowo ukoriczone roboty budowlane

c t

o

2 (dwie) zgodnie z zasadami sztuki

najmniej6.000.000PLNbruttokalda,polegaj'qcychnaremoncie,przebudowielubrozbudowie'obiektu
co najmniej prace w specialnoici
'instalqcii
wpisanego do ewidencii zabytkdw lub nptiri ziOy*Aw, obeimujqcych
i urzqdzefi: elektrycznych
konstrukcyjno - budowlanej, elektrycznej w )akresie sleci
i elektroenergetycznych, instalacyinei w zakresie sieci,
i kan al iz acyj ny ch, c i ep I ny c h, w enty I a cyi ny c h i gaz owy ch'

Nasz komentarz:

instalacii i urzqdzefi:

wodociqgowych

latach na budynkach wpisanych do ewidencji zabytk6w
Liczbawymaganych referencji uzyskanych w ostatnich 5
kilku do kilkunastu milion6w jest w praktyce nie do
od
lub rejestru zabytk6w, orilwartoSciach tych rob6t
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spelnienia przez znakomitq wigkszoS6 firm budowlanych z uwagi na fakt, i2 terminy w jakich realizuje sig
inwestycje w obiektach zabytkowych za tak znaczne kwoty wynoszq Srednio od kilkunastu do nawet
kilkudziesigciu miesigcy i niezwykle trudnym bytoby nealizowanie w ci4gu 60 miesigcy tylu inwestycji, za
l4cmie wymaganQ kwotg. Ponadto, lvym6g doSwiadczenia w systemie ,,Zaprojektuj i Wybuduj" drastSrcznie
zawgin grono potencjalnych wykonawc6w i odbiera szansg wielu firmom posiadajqcym odpowiednie
doSwiadczenie i realny potencjal do wykonaniatego zadania. System ,,Zaprojektuj i Wybuduj" w inwestycjach
dotyczqcych budynk6w zabykowych wystgpuj€ w Polsce niezmiernie rzadko.

2.

Wvm6s dvsponowania osobami. ti. zatrudnienia (na umowie o nrace):

a

- posiadojqcego aktualne uprownienia do projektowania w brqniy
architeklonicznej bez ograniczeri oraz doiwiadczenie (nabytew okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu
skladania ofert) polegojqce na wykonaniu co najmniej (2) dw6ch wielobran:2owych dokumentacji
projeklowych w zakresie remontu, przebudowy lub rozbudowy obiektu wpisanego do ewidencji zabytk1w lub
rejestru, dla kt6rych wydana zostala decyzjo o pozwoleniu na budowg, a wartoit rob6t budowlanych, kt6re
zostaly wykonane w oparciu o ww. projekty wynosila minimum 6.000.000 zl brutto.

a

Kierownika Budowy

Koordynatora zespolu projeklont6w

-

posiadajqcego uprawienia budowlane w specjalnoici konstrukcyjno-budowlanej bez
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. l3 33
z p6in. zm.) lub odpowiadajqce im wa2ne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio
obowiqzujqqch przepis1w prqwa, lub uznane przez wlaiciwy organ, zgodnie z ustawq z dnio 22 grudnia 2015
r. o zasadqch uznqwania kwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach czlonkowskich Unii Europejskiej
ograniczeri, o kt6rych mowa w ustowie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Aj. Dz. U. z

2020 r., poz. 220 z

p6i. zm.) oraz uprawnienie do kierowania pracami przy

zabytkach

nieruchomych zgodnie z art. 37c ustqwy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk|w i opiece nad zabytkomi oraz
- posiadajqcego co najmniej S-letnie doiwiqdczenie na stanowisku kierownika budowy (z zostrze2eniem, 2e w
olcresie ostatnich 8 lat pelnil tg funkcjg w ramach jednej budowy przez okres minimum dw6ch lat), oraz posiadajqcego dofwiadczenie, w okresie ostatnich I lqt, w realizacji minimum I inwestycji wartoici rob6t
budowlanych minimum 6.000.000,00 zl brutto ka2da, polegajqcych na remoncie bqdi przebudowie budynku
wpisanego do rejestru zabytkdw (zgodnie z przepisami ustqwy z dniq 23 lipca 200j roku o ochronie zabytkfw
i opiece nad zabytkami), oraz - posiodajqcego doiwiadczenie w realizacji I inwestycji o wartoici rob6t
budowlonych minimum 6.000.000,00 zl brutto, polegajqcej na budowie, przebudowie lub remoncie budynku
w trybie,,zaprojektuj i wybuduj ",

Kierownika prac konserwatorskich i prac restauratorskich - posiadajqcego htolifikacje, o kthrych mowct w
art. 37q ustowy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami, ktdra ukoriczyla studia
drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dziel sztuki lub
konserwacji zabytk6w oraz kt6ra po rozpoczgciu studi6w drugiego stopnia lub po zaliczeniu sz1stego semestru
jednolitych studi6w magisterskich przez co najmniej 9 miesigcy bralq udzial w pracach konserwatorskich,
pracach restqurqtorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do
rejestru, inwentarza muzeum bgdqcego instytucjq kultury lub zaliczanych do jednej z kotegorii, o kthrych
mowct w art. l4a ust. 2 Ustawy o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami (t j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282
z

pdi. zm.); osobq tq musi miet doiwiadczenie w pracach konserwqtorskich i restauratorskich przy

polichromiach, sztukateriach i detalu architektonicznym.
Nasz komentarz:

Liczba os6b spetniaj4cych jednoczeSnie powyZsze kryteria (zwlaszcza w odniesieniu do osoby Kierownika
Budowy) jest Sladowa. Zwlaszcza lvym6g pelnienia funkcji kierownika ,,w ramach jednej budowy przez
minimum 24 miesi4ce w okresie ostatnich 8 lat" nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. R6wnie2 wym6g
zatrudnienia Koordynatora Zespolu Projektant6w na umowie o pracQ wydaje sig nielogiczny, o ile nie wrgcz
absurdalny. Jest to rola z definicji przypisana architektowi, kt6ry w wigkszoSci przypadk6w jest r6wniez
niezalehnym przedsigbiorc4 wykonuj4cym sw6j zawbd w ramach wlasnej firmy.

3. Krvteria oceny ofertv:
a

za kryterium ,,doSwiadczenie Koordynatora Zespolu Projektant6w ":
- za wykonanie minimum 2 uslug - 0 pkt.
- za wykonqnie minimum 3 uslug - 10 pkt.
- za Wkonanie minimum 4 uslug i wigcej - l5 pkt.

a

za kryterium ,,doiwiadczenie Kierownikn Budotvy ":
-zo pelnienie funkcji Kierownika budowy jednego obiektu zabytkowego o wartoSci rob6t min
6.000.000,00 zl brutto - 0 pkr.

)
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funkcji Kierownika
6.000.000,00 zl brutto kaidy - l0
- za pelnieniefunkcji Kierownika
6.000.000,00 zl brutto kaidy - l5
- za pelnienie

a

II

budowy dw6ch obiekt6w zabytkovvych o wartoici rob6t min
pkt.
budovry trzech obiektdw zabytkowych o wartoici rob6t min
pkt.

za kryterium,, Termin Wkonania " :
- terminwykonania l2 miesigcy - l0 pkt
- termin wykonania I j miesigcy - 9 pkt
- terminwykonania 14 miesigcy - 8 pkt
- terminwykonania l5 miesigcy - 7 pkt
- termin wykonania l6 miesigcy - 5 pkt
- termin wykonania 17 miesigcy - 3 pkt

- termin wykonanio do 31.03.2022-

0

pkt

Nasz komentarz:
Pomijaj4c juz nawet (naszym zdaniem w4tpliwy) spos6b oceny doSwiadczenia kluczowego personelu Wykonawcy
wedlug iloSci (a nie jakoSci) wykonanych obiekt6w zabytkowych, okreSlanie 12 miesigczrego terminu na
wykonanie uslugi ,,Zaprojektuj i Wybuduj" w odniesieniu do obiektu zabytkowego Swiadcry (niestety) o pewnym
braku wiedzy (lub wyobrazri) autor6w tego zapisu. W realnym Swiecie jest to bowiem calkowicie niemo2liwe,
biorqc pod uwagg przewlekloSd procedur administracyjnych, zwlaszcza konserwatorskich, szczeg6lnie
w obecnym okresie pandemii i zblilajqcej sig zimy oraz prognozowanej zwigkszonej liczby zachorowari
i zwiqzanych z tym obostrzei. A gdyby nawet ktoS podj4l sig takiego terminu, to odbilo by sig to z pewnoSci4
fatalnie najakoSci wykonanych rob6t (!).

4.

Ubezpieczenie OC wvkonawcv

-

wymasane na kwote r6wna zloZonei w ofercie

Nasz komentarz:

Wym6g posiadania ubezpieczenia OC firmy na peln4 kwotg ofertowan4przez Wykonawcg takZe nie znajduje
racjonalnego uzasadnienia. W praktyce nie jest on stosowany w Polsce. Ponadto, przy zaloZeniu wartoSci
inwestycji na poziomie ponad dwudziestu milion6w generuje to naszym zdaniem zbgdny i znaczqcy, dodatkowy
koszt inwestycji, kt6ry nieuchronnie musi zostai wliczony w ceng ofertow4.
Podsumowuj4c,
po zapomaniu sig z warunkami przetargu na II Etap realizacji projektu pod nazwq: ,,Przebudowa wraz ze zmianq
sposobu u2ytkowania budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, posiadaj4cego status pustostanu, na: Centrum
InnowacyjnoSci iEdukacji Spolecznej Instlrtutu Chemii Bioorganicznej Polskiej AkademiiNauk" zprryl<roiciq
stwierdzamy, 2e biorqc pod uwagg wszystkie okolicznoSci wymagania Zamawiajqcego w stosunku do
Wykonawcy s4 zbyt wyg6rowane i w praktyce prawie niemoZliwe do spelnienia. Co wigcej, tak opisane
warunki dopuszczenia do udziafu w przetargu publicznym mog4 rodzic sluszny zarzut ograniczania
konkurencyjnoSci, a w skrajnym przypadku nawet podejrzenia o dob6r wymagarfi pod kqtem konkretnego
oferenta, akurat spelniaj4cego jednoczeSnie wszystkie tak postawione wymagania.

Bior4c pod uwagg powyzsze, gor4co apelujemy do Zamawiaj4cego o uniewaZnienie obecnego przetargu
i rozpisanie nowego, zbardziej realistycznie postawionymi wymogami w specyfikacji istotnych warunk6w
zam6wienia, co pozwoliloby na uczestnictwo w postgpowaniu wigkszej liczbie polskich firm.

ll.Zwracamy

sig z proSb4 o modyfikacjg zapisu w zakresie

SIWZ pkt 10.2 ppkt 3) tak aby po modyfikacji zapis

brmrial nastgpuj4co:
3) Wykonawca spelni warunek udzialu w postgpowaniu, o kt6rym mowa w pkt l0.l.2) lit. c) SIWZ j ezeliwyka2e,
2e spetnia minimalne warunki dotyczqce:
A. zdolnoSci technicznej (doSwiadczenie Wykonawcy) - tj. wykaze, 2e w okresie ostatnich q!4qiq[!-przed
uplywem terminu skladania ofert, a je2eli okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie,
zrealizow aA wykonal co naj mn iej :
a) I (edn4) (zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoriczyl) robotg budowlan4, zrealizowanq
w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj" o warto$ci rob6t budowlanych co najmniej 12.000.000,00 PLN brutto, polegaj4c4
na budowie, remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu, obejmuj4cej co najmniej prace w specjalnoSci

konstrukcyjno

-

budowlanej, elektrycznej

w zakesie sieci, instalacji i

urz4dzert: elektrycztych
3
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i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz4dzeh: wodociqgowych, kanalizacyjnych,
cieplnych i wentylacyjnych.
b) I (ednq) usfugg polegajqcqna opracowaniu dokumentacji projektowej na budowg lub przebudowg lub remont
budynku wpisanego do ewidencji zabyk6w lub rejestru zabytk6w, w zakresie kt6rej projektowane byly l1czr,ie:
roboty w specjalnoSci konstrukcyjno - budowlanej, instalacje elektrycme, instalacje sanitarne i wod. - kan.,
instalacje cieplne, instalacje wentylacyjne, o wartoSci rob6t budowlanych co najmniej 12.000.000,00 PLN brutto;
c) 2 (dwie) zgodnie zzasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoriczone roboty budowlane o wartoSci rob6t co

najmniej 6.000.000 PLN brutto kazda, polegaj4cych na remoncie, przebudowie lub rozbudowie, obiektu
wpisanego do ewidencji zabytk6w lub rejestru zabytk6w, obejmuj4cych co najmniej prace w specjalnoSci
konstrukcyjno - budowlanej, elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urz4dzefi: elektrycznych
i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzefr wodoci4gowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych.

B. zdolnoSci zawodowej - tj. wykaze,2e ta czas realizacji przedmiotu zam6wienia dysponuje lub bgdzie
dysponowal zespolem os6b zdolnym do wykonania przedmiotu zam6wienia, d. posiadaj4cymi odpowiednie
wyksztalcenie i uprawnienia, skladaj4cym sig z: a) Koordynatora zespolu projektant6w - posiadaj4cego aktualne
uprawnienia do projektowania w branly architektonicznejbez ograniczeri oraz doSwiadczenie (nabyte w okresie
ostatnich 8 lat przed uptywem terminu skladania ofert) polegaj4ce na wykonaniu co najmniej (2) dw6ch
wielobran2owych dokumentacji projektowych w zakresie remontu, przebudowy lub rozbudowy obiektu
wpisanego do ewidencji zabytk6w lub rejestru, dla kt6rych wydana zostaladecyzja o pozwoleniu na budowg,
a wartoS6 rob6t budowlanych, kt6re zostaly wykonane w oparciu o ww. projekty wynosila minimum 6.000.000 zl
brutto
Odpowiedzi:
Bior4c pod uwagg powy2sze Zamawiajqcy dokonuje modernizacji Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia
i dokonuje zmian w pkt I.10.2; pkt I.l l.l. b) orazw pkt.Il. Formularz oferty SIWZ:

l. Punkt I.10.2 SIWZ

OkreSlenie warunk6w udzialu

w

postepowaniu. otrzvmuie

brzmienie:
warunk6w udzialu w nostenowaniu:
Zamawiajqcy nie okreSla warunku tdziatu w postgpowaniu, o kt6rym mowa w pkt 10.1.2) lit. a)
SIWZ.
2) Zamawiajqcy nie okreSla warunku udziatu w postgpowaniu, o kt6rym mowa w pkt 10.1.2) lit. b)
SIWZ.
3) Wykonawca spelni warunek udzialu w postgpowaniu, o kt6rym mowa w pkt 10.1.2) lit. c) SIWZ
je2eli wykahe,2e spelnia minimalne warunki dotycz4ce:
A. zdolnoSci technicznej (do5wiadczenie Wykonawcy) - tj. wyka2e, 2e w okresie ostatnich oSmiu lat
przed uplywem terminu skladania ofert, a jeZeli okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy w tym okresie, zrealizowallwykonal co najmniej:
a) 1 (edn4) (zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoriczyl) robotg budowlan4,
zrealizowan4 w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj" o warto6ci rob6t budowlanych co najmniej
12.000.000,00 PLN brutto, polegaj4c4 na budowie, remoncie, przebudowie lub rozbudowie
obiektu, obejmuj4cej co najmniej prace w specjalno$ci konstrukcyjno - budowlanej,
elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urz4dzeri: elektrycznych i elektroenergetycznych,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeir wodoci4gowych, kanalizacyjnych,
cieplnych i wentylacyj nych.
b) I (edn4) uslugg polegaj4c4 na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowg lub
przebudowg lub remont budynku wpisanego do ewidencji zabytk6w lub rejestru zabytk6w,
w zakresie kt6rej projektowane byty lqcznie: roboty w specjalnoSci konstrukcyjno budowlanej, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne i wod. - kan., instalacje cieplne,
instalacje wentylacyjne, instalacje gazowe, o warto5ci rob6t budowlanych co najmniej
12.000.000,00 PLN brutto;
c) 2 (dwie) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukofczone roboty budowlane
10.2 OkreSlenie

1)

o warto6ci

rob6t co najmniej 6.000.000 PLN brutto kalda, polegaj4cych na remoncie,

przebudowie lub rozbudowie, obiektu wpisanego do ewidencji zabyk6w lub rejestru zabytkow,
obejmuj4cych co najmniej prace w specjalno5ci konstrukcyjno - budowlanej, elektrycznej
4
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w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri: elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urz4dzefi: wodoci4gowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych.
B. zdolnoSci zawodowej - tj. wyka2e,2e na czas realizacji przedmiotu zam6wienia dysponuje lub
bgdzie dysponowal zespolem os6b zdolnym do wykonania przedmiotu zam6wieni4
tj. posiadaj4cymi odpowiednie wyksztalcenie iuprawnienia, skladaj4cym sig z: a) Koordynatora
zespolu projektant6w - posiadaj4cego aktualne uprawnienia do projektowania w branZy
architektonicznejbez ograniczefi oraz doSwiadczenie (nabyte w okresie ostatnich oSmiu latprzed
uplywem terminu skladania ofert) polegaj4ce na wykonaniu co najmniej (2\ dw6ch
wielobran2owych dokumentacji projektowych w zakresie remontu, przebudowy lub rozbudowy
obiektu wpisanego do ewidencji zabytk6w lub rejestru, dla kt6rych wydana zostala decyzja
o pozwoleniu na budowg, a warto56 rob6t budowlanych, kt6re zostaly wykonane w oparciu o ww.
projekty wynosila minimum 6.000.000 zl brutto
b) Kierownik Budowy - posiadaj4cego uprawienia budowlane w specjalno6ci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,
o kt6rych mowa w ustawie zdniaT lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.Dz.lJ.22020 r. poz. 1333
zpoin. zm.) lub odpowiadaj4ce im waZne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio
obowi4zuj4cych przepis6w prawa, lub uznane przezwlalciwy organ, zgodnie z ustaw4 z dnia22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach
czlonkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 220 z p62. zm.) oraz uprawnienie do
kierowania pracami przy zabytkach nieruchomych zgodnie z art. 37c ustawy z 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami

oraz

- posiadaj4cego co najmniej S-letnie doSwiadczenie na stanowisku kierownika budowy
(z zastrzeheniem, 2e w okresie ostatnich 8 lat pelnil tg funkcjg w ramach jednej budowy przez okres
minimum l2 miesigcy),
oraz
- posiadaj4cego doSwiadczenie, w okresie ostatnich 8 lat, w realizacji minimum I inwestycji
o wartoSci rob5t budowlanych minimum 6.000.000,00 zl brutto kailda, polegaj4cych na remoncie
bqdL przebudowie budynku wpisanego do rejestru zabyk6w (zgodnie z przepisami ustawy z dnia
23lipca 2003 roku o ochronie zabyk6w i opiece nad zabykami)

otaz

- posiadaj4cego do6wiadczenie w realizacji I inwestycji o warto6ci rob6t budowlanych minimum
6.000.000,00 zl brutto, polegaj4cej na budowie, przebudowie lub remoncie budynku w trybie
,,zaprojektuj i wybuduj ",
c) Kierownika prac konserwatorskich i prac restauratorskich - posiadaj4cego kwalifikacje, o kt6rych
mowa w art. 37a ustawy 223 lipca 2003 r. o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami, kt6ra
ukofczyla studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji
irestauracji dziel sztuki lub konserwacji zabytk6w oraz kt6ra po rozpoczgciu studi6w drugiego
stopnia lub po zaliczeniu sz6stego semestru jednolitych studi6w magisterskich przez co najmniej
9 miesigcy bra\a udzial w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach
konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum
bgd4cego instytucj4 kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o kt6rych mowa w art. l4a ust.
2 Ustawy o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U . z 2020 r. poz. 282 z poi. zm.);
osoba ta musi mie6 doSwiadczenie w pracach konserwatorskich i restauratorskich przry
polichromiach, sztukateriach i detalu architektoni cznym.

UWAGA:
A) Zamawiajqcy nie dopuszcza lqczenia funkcji kierownika budowy z funkcjq koordynatora
zespolu projektdw.
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B) Osoby wskazane przez WykonawcA muszq brai udzial w realizacji zamdwieniu Zmiana tych
osdb wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajqcego. Nowe, zaproponowane przez
|l/ykonawcA osoby, winny posindai kwaliftkacje i dofwiadczenie co najmnicj toisamc
z zaslgpowanq osobq

Stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis, w drodze decyzji, do centralnego
rejestru, o kt6rym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy Prawo budowlane oraz - zgodnie
z odrgbnymi przepisami - wpis na listg czlonk6w wlaSciwej izby samorz4du zawodowego,
potwierdzony zalwiadczeniem wydanym przeztg izbg,z okreSlonym w nim terminem wa2no5ci.
Zgodnie z art. l2a ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
mog4 r6wnie2 wykonywad osoby, kt6rych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaly uznane na
zasadach okreSlonych w przepisach odrgbnych.

Je2eli Wykonawca dysponuje osob4 posiadaj4c4 uprawnienia, kt6ra jest obywatelem jednego
z paristw czlonkowskich Unii Europejskiej, musi wykazac,Ze osoba ta legitymuje sig kwalifikacjami
odpowiadaj4cymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeSli takie w tym kraju
obowi4zuj4, z twzglgdnieniem prawa do wykonywania okre$lonych zawod6w regulowanych lub
okreSlonych dzialalnoSci, jeheli te kwalifikacje zostaly uznane na zasadach przewidzianych
w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach umawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w pafstwach czlonkowskich Unii Europejskiej oraz w rozumieniu art. 20a ust. 1 ustawy z dnia
l5 grudnia 2000 r o samorz4dach zawodowych architekt6w oraz inZynier6w budownictwa (tj. Dz.U.
22019 r. poz. lllT zpoLn. zm.).
Uwaga:

Wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy sig o udzielenie zam6wienia musz4 wyl<azai,ie co najmniej
jeden z nich lub wszyscy lqcznie spelniajq ww. warunki.

l.l1.l b)

o5wiadczerfl lub dokument6w, jakie majq dostarczye
Wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postgpowa,nia orarz
w celu potwierdzenia spelnienia warunk6w udzialu w postgpowaniu, otrzymuje
brzmienie:
b) na potwierdzenie spelnienia warunku udziafu w postgpowaniu dot. zdolno6ci technicznej lub

Punkt

zawodowej Zamavr iaj4cy Zqda;
- wvkazu rob6t budowlanvch zgodnie zzapisami pkt 10.2.3.A wykonanych nie wcze5niej ni2
w okresie ostatnich oSmiu latprzed uplywem terminu skladania ofertajezeli okres dzialalnoSci
jest kr6tszy - w tym okresie, wrazz podaniem ich rodzaju, warto6ci, daty, miejsca wykonania

i podmiot6w, na rzecz kt6rych roboty te zostaly wykonane, z zal4czeniem dowod6w
okre6laj4cych czry te roboty budowlane zostaly wykonane naleirycie, w szczeg6lnoSci
informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
iprawidlowo ukoficzone, prry czym dowodami, o kt6rych mowa, s4 referencje b4dZ inne
dokumenty wystawione przezpodmiot,narzeczkt6rego roboty budowlane byty wykonywane
a jeaeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie
uryska6 tych dokument6w - inne dokumenty.

rzez zam6wien ie wykon ane naleLy rozumied :
a) zam6wienia rozpoczgte i zakoriczone w okresie ostatnich oSmiu lat przed uptywem
terminu skladania ofert (a je2eli okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym
okresie)
b) zam6wieniazakoitczone w ww. okresie, kt6rych rozpoczgcie moglo nast4pi6 wczeSniej
niZ w ww. okresie.
- wvkazu os6b, zgodnie z zapisami pkt 10.2.3.B SIWZ, kierowanych przez Wykonawca do
P

realizacji przedmiotu zam6wienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych niezbgdnych do wykonania przedmiotu zam6wienia, a takile informacji na
temat do6wiadczenia zawodowego tych os6b; skladany wvlacznie przez Wvkonawce.
kt6rego oferta zostala przez Zamawiaiaceso naiwvi;ei oceniona. wezwaneso do zloienia
6
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celu potwierdzenia braku oodstaw wvkluczenia

3. Punkt II SIWZ Formularz ofertv. otrzvmuie brzmienie:
11 F'ORMULARZ OFERTY
........, dnia.
Ja (my) ni2ej podpisany

(-i)

dzialaj4c w imieniu:

z siedzibq w ..........
prry ulicy
tel. ......................
NIP........

nr
........ e-mail ..
....... REGON.

w odpowiedzinaog)oszenie o przetargu PN 49712020 willa roboty budowlane etap II na wykonanie
w trybie zaprojektuj i wybuduj prac projektowych i rob6t budowlanych dla obiektu poloZonego przy
ul. Wieniawskiego 21123 w Poznaniu, wramach projektu podnazw4:,,Przebudowawrazzezmian4
sposobu uiytkowania budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, posiadaj4cego status pustostanu,
na" Centrum Innowacyjno5ci i Edukacji Spolecznej Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej
Akademii Nauk", z$aszamy niniejsz4 ofertg i oSwiadczamy,2e:

l)

Oferujg(my) realizacjg powy2szego zam6wienia za wynagrodzeniem ryczaltowym w kwocie:

r,AczNA KWOTA OFERTOWA
BRUTTO PLN:
w tvm:

23

"hYAT

I(WOTA NETTO:

wtym:
a) Wykonanie dokumentacjiwrazz przeniesieniem maj4tkowych praw autorskich do Dokumentacji,

uzyskanie Ponroleri i pelnienie nadzoru autorskiego:

netto.
brutto

.....-.zl(slownie:
.. .. zl (slownie: .. ...
.

......./100)
.....

.. ... /100)

a) Wykonanie rob6t
netto ... .....
brutto

2)
3)

.

....../100)

... zl (slownie:

..zl (slownie: ...

.........

.

Oswiadczam(y), 2e Kierownik budowy posiada doSwiadczenie w zakresie remontu, przebudowy
....(co najmniej jednego) obiektu wpisanego do ewidencji
lub rozbudolvy ...
zabytk6w lub rejestru zabytk6w, kt6rego warto$6 rob6t budowlanych wynosila minimum
6.000.000,00 zl brutto.
Oswiadczam(y), 2e Koordynator zespolu projektant6w wykonal, w okresie ostatnich oSmiu lat
przed uplyrvem terminu skladania ofert, a jeZeli okres prowadzenia dzialalno{ci jest kr6tszy (c o naj mni ej dw i e) wielobran2owe dokumentacj e proj ektowe
w tym -okresie,
w zakresie remontu, przebudowy lub rozbudowy obiektu wpisanego do ewidencji zablk6w lub
rejestru zabytk6w, dla kt6rych wydana zostala decyzja o pozwoleniu na budowg, wartoSi rob6t
budowlanych, kt6re zostaly wykonane w oparciu o ww. projekty wynosila minimum 6.000.000,00

zlbrutto.
7
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4)
5)
6)
7)
8)
9)
tO;

Il

Oswiadczam(y),izceny podane w ofercie sA ostateczne i nie podlegaj4 zmianie do korica realizacji
przedmiotu zam6wienia oraz obejmuj4 wykonanie przedmiotu zam6wienia objgtego przetargiem
i zlolonq ofert4 na warunkach okre6lonych w SIWZ i projekcie umowy.
Oswiadczam(y), 2e zrealizujemy caloS6 przedmiotu zam6wienia w nieprzekraczalnym terminie:
. ....miesigcy od daty podpisania umowy przez Strony (nie kr6cej ni2
l2 miesigcy - nie p62niej niZ do 31.03.2022r.).
Oswiadczam(y), i2 zapozna\em(zapoznaliSmy) siQ ze Specyfikacj4 lstotnych Warunk6w
Zam6wienia, akceptujg(my) jej postanowienia bez zastrzeilen oferuj4c wykonanie przedmiotu
zam6wienia zgodnie zwymaganiami okre5lonymi w SIWZ.
Oswiadczam (y),2e ponoszg(ponosimy) peln4 odpowiedzialnoS6 z t1rtufu przyjgtei w ofercie stawki
podatku VAT i w razieniewlaSciwego jej wskazania nie b9d9 @gdziemy) i4dad od Zamawiajqcego
doplat i odszkodowari.
Oiwiadczam(y), 2e jestem(estesmy) zwiqzany(i)ofert4 naczaswskazany w SIWZ, a w przypadku
wygrani a przetargu i zawarcia umowy, warunki okreslone w ofercie obowi4zuj4 przez caty okres

trwania umowy.

przyjmujg(my) do wiadomoSci, 2e przedmiot zam6wienia uwa2a sig za wykonany
podpisania przezStrony protokolu koricowego odbioru rob6t budowlanych.
b5wiadczam(y),Ze dysponujemy potencjalem technicznym i zawodowym zgodnie

w

dacie

zpktl.l0-2

pkt 3)
I 1) bgwiad czam(y), Le zgadzam(y) siE na platnoS6 wynagrodzenia zgodnie z warunkami i w terminach
okreslonych w projekcie umowy.
12) Oswiadczam(y), 2e wnieSliSmy wadium:
o forma i kwota wniesionego wadium:
. nazwa banku i numer konta, na jakie Zamawiajqcy ma dokonad zwrotu wadium wplaconego

w pieni4dzu:

l3)

14)

oilil;;i;l;;

; ;kd;;j;i.vj u",
;;*ustawy
;p;;,;;;^i;;;;;iii;;i ;t;;;;;j;ffi 144
Pzp zabraniai4cq

zastrze2eitjego tres6. i'.ryjmuj9(my)
-i*irte1do wiadomosci tresi art.
umowy w stosunku do tresci oferty, za wyj4tkiem
istotnej zmiiny postanowieri
w SIWZ'
mo2lirio6ci wpiowadzeniazmianw okoliczno$ciach wskazanych przezZamawiaj4cego
okreSlonych
postQpowaniu
w
udzialu
warunk6w
Oswiadczam (y),Zew celu wykazania spelniania

przez Zamaiiaj4cego

w lzg(ci f.fO

SIWZ, polegamy na zasobach nastqpuj4cego/ych

podmiotu/6w*:
a)

b)
* wypelnit

1s)

ieili

dotYczY

do dyspozycji art. 36b ustawy Prawo zam6wieri publicznych cz93c
oswiadczam (y),Zestosownie
"
tfu.A pizedmiotu zam6wienia, zamierzam(y) powierzyd
zam6wienia, wchodz4c4

w

podwykonawcom*:
Podwykonawca
(firma lub nazwa, adres
o ile

Lp.

C2936 zamowlenla, kt6rej wykonanie zostanie powlerzone
podwykonawcy (podwykonawcom )

wartoS6lub

* wypelnit jei li dotYczY

Uwaga:

l.wprzypadku,gdyWykonawc4,-niezamierzawykonywaczam6wieniaprzyudziale
dotyczy"
w ogwiadczeniach "nie
podwykonaw cOwl-ial'iry wpisa6 w formularzu ofertowym i

zattqcznlka nie

punkt
lub inne podobne sformulowanie. Jezeli wykonawca zostawi ten
zostanie wykonane silami
wypelniony tpurt" fole), zamawiai*cy urri, i2 zam6wienie
z4da wskazania w formularzu
wlasnymi, bez fizialupodwykonawc6w. Ponadto zamawiaj4cy
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procentowej czg6ci zam6wienia, jaka zostanie powierzona

podwykonawcy lub podwykonawcom.

l6)

Oswiadczam(y), 2e wykonamy przedmiot umowy przy u2yciu material6w zgodnych
z wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz zal4cznikach do SIWZ, dotycz4cymi niniejszego
Przedmiotu zam6wienia.

t7)
l8)

Oswiadczam(y), 2e zastosowane materialy, systemy, produkty, rorwiqzania posiadaj4
wymagane prawem, aktualne Swiadectwa, deklaracje, certyfikaty, atest5/, aprobaty i sQ
dopuszczone do stosowania w budownictwie w Polsce.
Oswiadczam(y),2e wszelkie czynno$ci w zakresie realizacji rob6t instalacyjnych, sanitarnych,
dekarskich i wykoriczeniowych, bgd4 wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawca
na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy

Oswiadczan(y), 2e dokonaliSmy wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia przed terminem
skladania ofert, tj. w dniu
mo2liwoS6 kontaktu z Zamawiajqcym przez l0 godzin na dobg, w godzinach od
Zapewniam(y)
20\
pi4tku:
Z:OO do l7:00 czasu Srodkowoeuropejskiego, w dni robocze od poniedzialku do
- tel./fax pod numer
- mailem na adres
wyraZnie zasttzelone jako
Zl) Oswiadczamy, 2e wszystkie informacje, kt6re nie zostaty przeznas (np'
poprzez umieszczenie
stanowi4ce tajemnica przedsigbiorstwa, nie zostaty zabezpieczone
dol4czenia informacji
tych inform aqinieza\eZnie od oferty w odrgbnej kopercie lub w prrypadku
nie wykazalismy, iz stanowi4
na nosniku danych zabezpieczonym haslem) oru co do kt6rych
taj emnicg przedsigbiorstwa, sq jawne'
/ sredniego
22) Oswiadczamy, 2e posiadam (my) status mikroprzedsigbiorcy I ma\egoprzedsigbiorcyKomisji
(UE)
przedsigbiorcy / duZego p.r"arlg6iorcy* w rozumieniu zal4cznikaltozporz4dzenia
z
zgodne
za
pomocy
rynkiem
nr 65112014 z dnia l7 czerwcal}l4 r.uznaj4cego niekt6re rodzaje
187 226'06'2014'str'
L
UE
(Dz'Urz'
Traktatu
Ot
i
ai.'f
107
art.
wewngtrznym w zastosowaniu
oprzeciwdzialaniu
l,zp6Ln.rm.lw rwiqzkuzart.4ptts i6ustawy zdnia8marca 2013t' 118 zp62n'zm)'
Dz'IJ'z20l9r'poz'
nadmiernymop62nieniomwtransakcjachhandlowych(tj'

le)

(*) - niepotrzebne skreSli6
zmian
niezbgdnego, dodatkowego czasu na. wprowadzenie
zamawiajqcy przewiduje potrzebg wyznaczenia
termin
przedluia
Zamawiaj.cy
Plp'
art.3'8 usi' 4a ustawy
w ofertach i na podstawie przepisu art. 12 a oraz
10:00'
godz'
r'
do
2020
stUauniu ofert do dnia 23 wrzeSnia

r' do godz' 10:00' Instytut chemii
nr 105 bud'
ul. Noskowskiego l2ll4'il JO4Poznah'pok6j

wrzesni
oferta musi wpryn 46 naip6iniej do dnia 23

Bioorganicznej Polskiej Akademii ITt,
B (wei6cie od ul. Wieniawskiego 17119)'

a

2020

b 2020 r' o godz' 19tli' w Instytuciew Chemii
Otwarcie ofert nast4pi w dniu 23 wrzesn
pokoju
pr zy ul'NoskowJkiego l2ll4 w Poznaniu'
Bioorganicznej Polskiej Akadgmii Nautq
ios *ira. B (wejscie Lo,t' Wieniawskiego 17ll9)'
ZASTEPC A DYREKTORTT
m
ds. 096
fiEt
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