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ZAPYTANIE OFERTOWE
NR 1/2019 Z DN. 12 KWIETNIA 2019 R.
w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na roboty budowlane dla zadania pn.
„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu”

Pytania i odpowiedzi z dn. 17.04.2019 r.

Pytanie 1

Czy postawiony warunek doświadczenia, którym ma się wykazać Wykonawca
zostanie spełniony również w przypadku wykonania prac o zakresie wskazanym
w ogłoszeniu ale wykonanych w ramach budowy budynku.

Odpowiedź
pytanie 1

Postawiony warunek doświadczenia będzie spełniony w przypadku wykonania prac, o których
mowa w Zapytaniu ofertowym, w budynku istniejącym, poddawanym termomodernizacji.
Warunek nie będzie spełniony w odniesieniu do budowy budynku.

Pytanie 2

Czy w ramach tych prac miał być również wykonany projekt wykonawczy
w zakresie instalacji c.o. – czy może być to realizacja w ramach zupełnie odrębnej
umowy.

Odpowiedź
pytanie 2

Jak wskazano w Zapytaniu ofertowym warunek posiadania niezbędnej wiedzy
i doświadczenia do prawidłowego wykonania zamówienia uznany zostanie za spełniony, jeżeli
m.in. „Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem Terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie
oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył:
2 roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji budynku o powierzchni
użytkowej co najmniej 3 500 m2 i kubaturze 13 000 m3, o wartości robót co najmniej
3.500.000,00 zł brutto (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych), w ramach których
wykonano prace obejmujące co najmniej:


wymianę stolarki okiennej,



wymianę stolarki drzwiowej,



ocieplenie stropodachów płaskich,



wykonanie pokryć dachów z pap termozgrzewalnych,



wykonanie wymiany instalacji centralnego ogrzewania z wyminą rurarzu,



projekt wykonawczy branży sanitarnej w zakresie wymiany instalacji c.o.”.

Katalog wymienionych prac dotyczy dwóch robót budowalnych, które łącznie powinny
go wyczerpać, natomiast poszczególne elementy katalogu prac mogą występować
w dowolnych konfiguracjach w każdej ze wskazanych robót budowlanych. Każdorazowo
muszą jednak dotyczyć budynku o parametrach wskazanych w warunku i wartości robót
(budowlanych) wskazanych w warunku.
Projekt wykonawczy branży sanitarnej w zakresie wymiany instalacji c.o. będący efektem
prac projektowych mógł być zatem przedmiotem odrębnej umowy. W tym przypadku
pozostałe prace z katalogu prac zostały wykonane w ramach innej umowy i przedstawionej
jako spełnienie warunku.
Projekt wykonawczy branży sanitarnej w zakresie wymiany instalacji c.o. będący
przedmiotem umowy zgodnie z Zapytaniem ofertowym musi dotyczyć budynku
o parametrach wskazanych w warunku tj. o powierzchni użytkowej co najmniej 3 500 m2
i kubaturze 13 000 m3, i wartości robót (budowlanych) wskazanych w warunku tj. o wartości
robót co najmniej 3.500.000,00 zł brutto. Wartość robót to zatem wartość robót
budowlanych wykonanych w budynku o wymaganych parametrach, których jedynym
przedmiotem lub których elementem było wykonanie robót związanych z instalacją c.o.
zgodnie z opracowanym projektem wykonawczym branży sanitarnej w zakresie wymiany
instalacji c.o. (prace projektowe).
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