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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
W postępowaniu o udzielenie zamówienia nr 03/KOL/2016 postawione zostały następujące pytania, na które
Zamawiający udziela odpowiedzi:
1. "Czy Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował osobą mającą pełnić funkcje kierownika robot w zakresie
instalacji teletechnicznych (minimum pięcioletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót w
specjalności teletechnicznej) – osoba taka wymieniona jest w pkt. 3d w załączniku nr 2 do ogłoszenia, czy też
wiążące są wymagania zawarte w pkt. V 3 a-e ogłoszenia o postępowaniu wyboru wykonawcy?"
Odpowiedź Zamawiającego: wiążące są wymagania zawarte w pkt. V 3 a-e ogłoszenia o postępowaniu.
2. "Czy Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał doświadczenie w wykonaniu kompleksowego remontu
budowlano-konserwatorskiego o minimalnej wartości zamówienia pięć milionów zł netto – zgodnie z pkt. V 2 a)
ogłoszenia o postępowaniu wyboru wykonawcy czy też w wykonaniu kompleksowej wielobranżowej konserwacji
wnętrz o minimalnej wartości zamówienia pięć milionów zł netto – zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia?"
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga, aby w ramach posiadanego doświadczenia Wykonawca
wykazał się następującym doświadczeniem: w okresie pięciu lat przed wszczęciem postępowania, jako Generalny
Wykonawca, należycie wykonał (zakończył wykonywać) zamówienie polegające na wykonaniu prac
konserwatorskich i robót budowlanych w obiektach kubaturowych wpisanych do rejestru zabytków obejmujące
przynajmniej wykonanie kompleksowego, wielobranżowego remontu budowlano-konserwatorskiego wnętrz o
minimalnej wartości zamówienia pięć milionów zł netto.
3. "Pragniemy zwrócić uwagę na pomyłki w datach i prosimy o wskazanie numeru postępowania – czy numer
03/KOL/2016 jest obowiązujący?"
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje, że numer postępowania to 03/KOL/2016. Natomiast w kwestii
daty doszło do oczywistej omyłki pisarskiej: Regulamin Ogłoszenia o postępowaniu jest z daty 28 lutego 2017 r. a nie,
jak podano, z daty 28 lutego 2016 r.
4. "Czy zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na sumę
ubezpieczenia 5 mln oraz jeszcze dodatkowo polisę ubezpieczenia ryzyk budowlanych (tzw. CAR) Jeżeli tak to na
jaką kwotę?"
Odpowiedź Zamawiającego: Wykonawca, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w
zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, powinien m.in. posiadać na ten dzień ubezpieczenie OC oraz
odpowiedzialności od ryzyk budowlanych w wysokości minimum pięć milionów złotych. Powyższa polisa ma być
ważna i opłacona na dzień składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
5. "Zamawiający w rozdz. VI pkt. 8 wymaga załączenia do wniosku opłaconej polisy ważnej na dzień ogłoszenia
postępowania. Data jaka widnieje na ogłoszeniu to 28 lutego 2016r.? Zwyczajowo wymaganym jest termin
ważności dokumentów na dzień składania wniosków/ofert."
Odpowiedź Zamawiającego: Dzień ogłoszenia postępowania to 6 marca 2017 r. Wykonawca powinien posiadać
ubezpieczenie na dzień składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, o czym także w pkt. 4
powyżej.
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