Do Wykonawców
WZP.271.3.50.2017

Wrocław, 18.01.2018 r.

ZP/PN/73/WOU/05/213/254/310/2017
Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne pn.: „Rewitalizacja wnętrza
kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu, poprzez rekonstrukcję organów
Michaela Englera”.
Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej „ustawą
Pzp”, niniejszym przekazuję treść zapytań jakie wpłynęły w toku przedmiotowego
postępowania do Zamawiającego wraz z odpowiedziami na zadane pytania.
Pytanie nr 10
„(...)W zwiazku ze zlożonością problemów organoznawczych i organmistrzowski z
troski o rzetelną realizację zamówienia-( stylistyka rekonstrukcji organów Englera)
, problemy materiałoznawcze ( pozyskiwanie odpowiednich materiałów lub ich
odpowiedników istniejących w zmodyfikowanej historycznie formie) problemy
artystyczne( np.,problemy z intonacją instrumentu w świątyni zmieniajacej
strukture akustyczną wraz z zabudową empor i wypelnianiem prospektu i szfy
organowej) pozwalamy sobie zadać pytanie czy zamawiający przewiduje
przedłużenie czasu przeznaczonego na realizację zadania np. o 7 miesięcy?”
Odpowiedź nr 10
Termin realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w dziale VI Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia ulega zmianie w następujący sposób:
Było:
„Od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2021 roku”.
Jest:
„Od dnia podpisania umowy do dnia 28 lutego 2022 roku”
Ponadto terminy, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2) – 7) Projektu umowy
stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ oraz w wierszach 4-11 tabeli Ogólnego
harmonogramu rzeczowego, dotyczących Zadania nr 2 (Załącznik nr 2 do Projektu
umowy) ulegają wydłużeniu o pięć miesięcy.
Pytanie nr 11
„W zwiazku z obecnie prowadzonymi pracami przy balustradzie i Ruckposityvach
powstaje uzasadnione podejrzenie ,że prowadzone prace w obrębie R.Positv. mogą
nie być kompatybilne z założeniami całościowego przeprowadzenia prac
rekonstrukcyjnych organów Englera. Może to mieć miejsce zarówno w obszarze
konstrukcyjnym ( rozmieszczenie belek podłogi- w koontekscie planowanych
przebiegów traktury) jak i w zakresie działań organmistrzowskich ( typ wiatrownic
, ich posadowienie , menzury piszczałek , strój intonacja itp.) powstaje zatem
pytanie w jakim trybie ( koszty, wykonanie prac adaptacyjnych, projekt itp.)
działania te będą wykonane?”

Odpowiedź nr 11
Wątpliwości dotyczące Ruckpositivów powinny być uznane za nieaktualne. Należy
odnieść się do zapisów dokumentacji przetargowej (SIWZ, OPZ), które precyzują
dokładnie zakres prac. Należy przez to rozumieć, iż niezależnie od obecnie
prowadzonych prac nad budową empory organowej, Wykonawca zaprojektuje
i wykona
całość
instrumentu
organowego,
a
więc
także
łącznie
z Ruckpositivami. Ewentualnie rozważane jest obecnie wykorzystanie elementów
zdobień na balustradzie. Decyzja w tej sprawie będzie podjęta po 27 stycznia
2018 r.
Pytanie nr 12
„Czy wykonanie mediów ( instalacja p.poz, telefon , sterowanie rzutnikami itp) jest
przewidziane jako osobne zamówienie publiczne z uwagi na brak sprecyzowania
parametrów, orazz wszelkich technicznych założen w tej materii przez
organmistrzów?”
Odpowiedź nr 12
Nie. Wykonawca ma zaprojektować
dokumentacją przetargową.

i

wykonać

pełen

zakres
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Pytanie nr 13
„Czy montaż stosownego oświetlenia prospektu obejmuje po stronie wykonawców
organów jedynie stosowny ( z uwagi na delikatnośc miejsca) montaż a sterowanie,
stosowne programowanie, centrala będą przedmiotem oddzielnych działań
inwestora?”
Odpowiedź nr 13
Nie. Całość leży po stronie Wykonawcy.
Pytanie nr 14
„Czy obowiązek wykazania ubezpieczenia mienia w transporcie nie jest
rozszerzeniem obowiązków wykonawcy prac ponad logiczną normę,- gdyż
zawarcie umowy z przewożnikiem - o przewóz wypełnia w swej istocie wszelkie
obowiązki również w materii odpowiedzialności przewożnika za powierzone
mienie?”
Odpowiedź nr 14
Ubezpieczenie leży po stronie i w interesie Wykonawcy.
Pytanie nr 15
„Czy każda z firm wchodzących w skład konsorcjum musi spełniać kryteria zawarte
w SIWZ?”
Odpowiedź nr 15
Zamawiający wymaga spełniania wszystkich warunków udziału w postępowaniu
przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
w sposób łączny.
Pytanie nr 16
„Czy lider musi spełniać wszystkie kryteria zawarte w SIWZ ?”
Odpowiedź nr 16
Patrz odpowiedź na Pytanie nr 15.
Pytanie nr 17
„Czy wszystkie firmy wchodzące w skład konsorcjum mogą razem spełniać kryteria
zawarte w SIWZ ?”
Odpowiedź nr 17
Patrz odpowiedź na Pytanie nr 15.
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Pytanie nr 18
„Czy ewentualni podwykonawcy nie będący członkami konsorcjum muszą spełniać
warunki zawarte w SIWZ ?”
Odpowiedź nr 18
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp to ubiegający się o udzielenie zamówienia
wykonawcy muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegać
wykluczeniu. Zamawiający nie określił żadnych wymogów dla podwykonawców.
Jednocześnie wykreśla się pkt 6 działu III Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, a obecny pkt 7 przyjmuje numerację „6”.
Pytanie nr 19
„Czy ewentualni podwykonawcy muszą spełniać kryteria zawarte w SIWZ
dotyczące przedmiotu ich podwykonawstwa?”
Odpowiedź nr 19
Patrz odpowiedź na Pytanie nr 18.
Pytanie nr 20
„W dokumencie:
zalacznik_nr_4_do_siwz_-_projekt_umowy_73_wou_2017.pdf
W paragrafie 14. znajduję następujący zapis (załączam w skrócie):
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
2. Wykonawca otrzyma za należyte wykonanie przedmiotu Umowy Wynagrodzenie
ryczałtowe wynikające z Oferty Wykonawcy, w łącznej wysokości.................. zł, z
tego:
1) za zakres 1.1., 1.2.i 1.3. OPZ - …………zł,
2) za zakres 1.4. –1.5 OPZ - ............ zł.
Czy przewidziane jest stworzenie harmonogramu płatności mającego szczególnie
na celu rozbicie zryczałtowanej płatności za zakres 1.4-1.5 OPZ na części - etapy?
Czy należałoby może umieścić taki harmonogram jako załącznik do umowy?”
Odpowiedź nr 20
Patrz odpowiedź na Pytanie nr 9

Jednocześnie każdy z potencjalnych Wykonawców zainteresowany ubieganiem się
o udzielenie zamówienia proszony jest o bieżące monitorowanie strony
internetowej Zamawiającego (BIP), na której zamieszczane są pytania, odpowiedzi
i modyfikacje dotyczące dokumentacji przetargowej.

Z up. Prezydenta

Ewa Kulik
Z-ca Dyrektora
Wydziału Zamówień Publicznych
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