FORMULARZ PYTAŃ I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCYCH
POSTĘPOWANIA
NR ZP-PN-17/A2020/2020
Pełnienie funkcji koordynatora nadzoru technicznego z ramienia inwestora
w projekcie pn.: Budowa kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy

PYTANIE NR 1 z dnia 30.11.2020:
Czy podana powierzchnia min. 30 000 m2 w warunku Doświadczenie zespołu
Wykonawcy – opis warunku (tabela: podkryterium X3) dotyczy powierzchni
zabudowy czy całkowitej powierzchni użytkowej obiektu?

ODPOWIEDŹ NR 1:
Opisana w podkryterium powierzchnia dotyczy całkowitej powierzchni użytkowej.

PYTANIE NR 2 z dnia 30.11.2020:
Nieprawidłowo wskazano termin składania ofert i termin otwarcia ofert jako jedną
godzinę i minutę, co technicznie nie jest możliwe, ponieważ przed otwarciem ofert
Zamawiający musi dokonać czynności z art. 86.

ODPOWIEDŹ NR 2:
Zamawiający potwierdza, że w zapisie znajdującym się w pkt. 14.7.1. SIWZ
koperta zewnętrzna musi być zaadresowana na Zamawiającego i posiadać
oznaczenie:

znalazł się błąd – powinno być 9:15.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zapis znajdujący się poniżej w SIWZ
pozostaje bez zmian:
15.1. Oferty należy składać na adres podany w pkt. 1 niniejszej specyfikacji, nie
później niż do 03.12.2020r. godz. 9:00 , w sekretariacie pokój nr 18
(…)
15.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.12.2020r. o godz. 9.15 w siedzibie
Zamawiającego –Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w
Bydgoszczy ul. J. Słowackiego 7 pokój nr 03.

PYTANIE NR 3 z dnia 30.11.2020:
Proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie Zamawiający żąda od wykonawców
oświadczenia ze wskazaniem z imienia i nazwiska jacy pracownicy Zamawiającego
zatrudnieni są w innych firmach. Czy chodzi o firmę Wykonawcy, czy z grupy
kapitałowej ? zapis jest niezrozumiały i nie znajduje uzasadnienia. Proszę o
wyjaśnienie.

ODPOWIEDŹ NR 3:
Zamawiający wyjaśnia, iż biorąc pod uwagę dotychczasową korespondencję z
Wykonawcami, Zamawiający zdecydował się wprowadzić załącznik 7 do SIWZ, w celu
ujednolicenia interpretacji niedopuszczalnego związku Wykonawcy z Zamawiającym,
co pozwoli, przy ewentualnym sporze sądowym, wskazać działania Zamawiającego,
które podjął w celu rozstrzygnięcia czy ewentualne powiązania nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zamawiający informuje, że załącznik nr 7 do SIWZ stanowi szablon do wypełnienia
przez Wykonawcę. Na początku w/w załącznika oferent wypełnia pole pod nazwą
„pełna nazwa/firma” podmiotu składającego oświadczenie. W dalszej części
załącznika należy wpisać tę samą informację, ponieważ pole oznaczone jest
dokładnie tak samo tj. „pełna nazwa/firma”.

PYTANIE NR 4 z dnia 30.11.2020:
9.1.4. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy
kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp, składane w trybie art. 24 ust.
11 ustawy Pzp - zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ –
oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert).”
Proszę o wyjaśnienie. Ponadto art. 24, ust 1, pkt 23 Pzp dotyczy wykluczenia
wykonawcy, a nie definiuje grupy kapitałowej, czym jest więc zapis oświadczenie w
rozumieniu art. 24 ust 1, pkt 23 pzp ? Proszę o wyjaśnienie.

ODPOWIEDŹ NR 4:
W

celu

rozwiania

wątpliwości

interpretacyjnych

Wykonawcy

Zamawiający

wprowadza następujące zmiany:
Pkt. 9.1 SIWZ otrzymuje brzmienie: Wykonawca powinien dostarczyć w terminie
złożenia oferty, z zastrzeżeniem pkt 9.1.4 SIWZ, następujące dokumenty.
Pkt. 9.1.4 otrzymuje brzmienie: Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku
przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp,
składane w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp - zgodne ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia
na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
(informacja z otwarcia ofert).

PYTANIE NR 5 z dnia 30.11.2020:
Proszę o wyjaśnienie dotyczące warunków udziału w postępowaniu, tj. dlaczego
Zamawiający tak znacząco zmienił warunki udziału w postępowaniu, które nie są
spójne i adekwatne do przedmiotu zamówienia. Skoro Zamawiający oczekuje od
wykonawcy min wsparcia w zakresie przygotowania postępowania na wybór
wykonawcy robót, to powinien to jednoznacznie określić. W OPZ napisano, że
obowiązkiem koordynatora technicznego, tj. inżyniera budownictwa ma być:
Współpraca z Inżynierem Kontraktu przy tworzeniu specyfikacji istotnych warunków
zamówienia

w

zakresie

opisu

przedmiotu

zamówienia

dla

postępowania

przetargowego na Generalnego Wykonawcę.
Zatem, jakie czynności miałaby wykonywać koordynator skoro zgodnie z art. 31. 1. Pzp
Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą

dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych, a obowiązek przygotowania postępowania na wybór wykonawcy leży
po stronie Inżyniera Kontraktu.

ODPOWIEDŹ NR 5:
Zamawiający wprowadza modyfikację zapisu do pkt 5.3 a SIWZ:
Współpraca z Inżynierem Kontraktu oraz Zamawiającym przy tworzeniu specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia dla
postępowania przetargowego na Generalnego Wykonawcę.

PYTANIE NR 6 z dnia 30.11.2020:
Proszę o wyjaśnienie, dlaczego Zamawiający ogranicza formę składania ofert tylko
do formy papierowej, podczas gdy art. 10a, ust 1, wskazuje że obowiązuje
Zamawiającego co innego. Jeżeli Zamawiający dopuścił składanie ofert w formie
papierowej to miał obowiązek to uzasadnić.

ODPOWIEDŹ NR 6:
Zamawiający ustalił formę postępowania na podstawie art. 10c ust.1 pkt c) p.z.p.
Zamawiający nie posiada obecnie platformy do prowadzenia elektronicznych
zamówień publicznych, do używania której jest zobligowany od 1.01.2021, co w
znaczący sposób utrudnia realizację postępowania w formie elektronicznej.

