Warszawa, 14 listopada 2022 r.
Numer sprawy: 02/ZP/2022

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.), zwanej dalej
ustawą na: Wykonanie kompleksowej, kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, w ramach zadania pn. „Modernizacja
Kina Tęcza na potrzeby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy”.
Zamawiający – Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy działając na podstawie
art. 284 ust. 1 i 2 ustawy, informuje o złożonych wnioskach o wyjaśnienie treści SWZ
w przedmiotowym postępowaniu przedstawiając jednocześnie udzielone odpowiedzi przez
Zamawiającego.
PYTANIE 1:
Dotyczy zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Wykonanie
kompleksowej, kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego, w ramach zadania pn. „Modernizacja Kina Tęcza na
potrzeby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy”. Zwracamy się z pytaniem czy
Zamawiający może dokonać korekty wymagań w zakresie SWZ pkt IX.4.a) na następujący
zapis: 4, zdolności technicznej lub zawodowej:
a) posiadaniem odpowiedniego doświadczenia - w tym celu wykonawca musi wykazać,
że w okresie ostatnich 10 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert,
a jeśli okres prowadzenia działalności wykonawcy jest krótszy – w tym okresie, wykonał
należycie co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy lub przebudowy budynku użyteczności
publicznej, w którym znajduje się co najmniej jedna sala o funkcji widowiskowej wyposażona
w min. 130 miejsc siedzących (zakończonej uzyskaniem pozwolenia na budowę) o wartości
zrealizowanej usługi nie mniejszej niż 500.000 zł brutto.
Zmiana zapisu w sposób nieznaczny zmienia warunki udziału w postępowaniu, a pozwoli
większej ilości potencjalnych oferentów na przygotowanie ofert i zwiększenie
konkurencyjności postępowania, co jest niewątpliwie w interesie publicznym. Prosimy
o pozytywne rozpatrzenie prośby.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasową treść SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia,
iż uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdz. IX ust. 2 pkt 4)
lit. a) SWZ również należyte wykonanie co najmniej jednej usługi polegającej na opracowaniu
wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy lub przebudowy
budynku użyteczności publicznej, którego jedną z funkcji (nie jedyną) była funkcja
widowiskowa – kina.
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PYTANIE 2:
Proszę o informację czy w związku z określeniem kwoty ubezpieczenia na wykonanie
dokumentacji, czy jest to warunek konieczny do złożenia oferty, czy też wykonawca po
wybraniu go przez inwestora ma obowiązek przedstawienia takiego dokumentu?
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z warunkiem udziału w postepowaniu określonym w rozdz. IX ust. 2 pkt 3) SWZ
Zamawiający wymaga, aby wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną co najmniej 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych). Jednocześnie
zgodnie z § 8 ust. 1 załącznika nr 5 do SWZ – projektowane postanowienia umowy,
Wykonawca w okresie realizacji umowy zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę min. 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych
00/100) oraz do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej przez cały okres trwania
Umowy.
PYTANIE 3:
Czy zamawiający dopuszcza przedstawienie przez oferenta referencji sprzed 10 lat których
termin upływa w roku kalendarzowym 2022 r.? Czyli zakończenie prac projektowych
potwierdzonych referencjami nastąpiło w październiku 2012 r.
ODPOWIEDŹ:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, określonego w rozdz. IX ust. 2 pkt 4) lit. a)
SWZ Zamawiający wymaga złożenia na wezwanie, o którym mowa w rozdz. XI ust. 4 SWZ
wykazu usług, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot,
na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich
3 miesięcy – sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
PYTANIE 4:
Czy prace projektowe, wykonywane po odbiorze budynku do eksploatacji wraz z nadzorem
autorskim mogą być liczone do wymaganych 10 lat?
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 3.
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PYTANIE 5:
Czy poprzez zapis o punktach za doświadczenie - w pkt. XX.2.b) SIWZ " posiadającą
doświadczenie w projektowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej kin"
należy rozumieć ogólne referencje potwierdzające wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej dowolnej sali kinowej w obiekcie użyteczności publicznej, czy też każdy
z punktowanych obiektów musi równolegle spełniać wymogi pkt. IX.2.4) SIWZ tj. "usługę
polegającą na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dotyczącej budowy lub przebudowy budynku użyteczności publicznej o funkcji widowiskowejkina, w którym znajduje się co najmniej jedna sala wyposażona w min. 130 miejsc siedzących
(zakończonej uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie) o wartości
zrealizowanej usługi nie mniejszej niż 500.000 zł brutto"?
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z rozdz. XX ust. 2 lit. b) SWZ jeżeli wykonawca skieruje do realizacji zamówienia
osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania oraz posiadającą doświadczenie
w projektowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej kin (projektant
wykonywał projekt samodzielnie lub wchodził w skład zespołu projektowego) Zamawiający
przyzna pkt w następujący sposób:
- 10 pkt – wykonanie lub wspólne wykonanie 2 projektów kin,
- 20 pkt – wykonanie lub wspólne wykonanie 4 projektów kin,
- 30 pkt – wykonanie lub wspólne wykonanie 6 projektów kin,
- 40 pkt – wykonanie lub wspólne wykonanie 8 lub więcej projektów kin.
Zamawiający uzna za spełniającą wymogi ww. kryterium każdą usługę polegającą na
wykonaniu lub wspólnym wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowo
- kosztorysowej kin.
PYTANIE 6:
Proszę o doprecyzowanie, czy poprzez zapis pkt. IX.2.4) SIWZ tj. o treści
"usługę polegającą na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dotyczącej budowy lub przebudowy budynku użyteczności publicznej o funkcji widowiskowej kina, w którym znajduje się co najmniej jedna sala wyposażona w min. 130 miejsc siedzących
(zakończonej uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie)
o wartości zrealizowanej usługi nie mniejszej niż 500.000 zł brutto" - należy rozumieć
wykonanie usługi projektowej na podstawie której wykonano roboty budowlane o wartości co
najmniej 500 000 brutto czy samej usługi projektowej, której wartość wynosiła 500 000 brutto?
ODPOWIEDŹ:
Wskazana kwota dotyczy minimalnej wartości wykonanej usługi projektowej zgodnej ww.
warunkiem udziału w przedmiotowym postępowaniu.
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PYTANIE 7:
CZY LISTĘ ZREALIZOWANYCH OBIEKTÓW, BEZ WZGLĘDU NA ICH ILOŚĆ
NALEŻY WPISYWAĆ DO TABELI ZAŁ. NR 6 ORAZ CZY DOKUMENT "REFERENCJE"
POWINIEN BYĆ POŚWIADCZONY "ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM". JEŻELI TAK
TO W JAKIEJ FORMIE POŚWIADCZENIA?
ODPOWIEDŹ:
Wzór wykazu wykonanych usług stanowi załącznik nr 6 do SWZ. Wykaz dotyczy
podmiotowych środków dowodowych i jest wymagany dla potwierdzenia spełnienia przez
wykonawców warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdz. IX ust. 2 pkt 4) lit. a)
SWZ. Po stronie wykonawcy jest wpisanie ilości wykonanych usług potwierdzających
spełnienie ww. warunku. Podmiotowe środki dowodowe należy złożyć w formie określonej
w rozdz. XI SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku złożenia przez
Wykonawcę w formularzu ofertowym oświadczenia o skierowaniu do realizacji zamówienia
osoby posiadającej ww. uprawnienia oraz doświadczenie wykonawca zobowiązany jest do
oferty załączyć wykaz wykonanych lub współ-wykonanych przez ww. osobę projektów ze
wskazaniem w szczególności terminu wykonania projektu, podmiotu który projekt wykonywał
oraz Zamawiającego na rzecz którego został sporządzony projekt. Pomocniczo wykonawca
może korzystać ze wzoru określonego w załączniku nr 6 do SWZ.
PYTANIE 8:
CZY OKRES 10 LAT LICZONYCH OD DNIA ZŁOŻENIA OFERT UPŁYWA Z 17.11.2012,
CZY LICZY SIĘ CAŁY ROK KALENDARZOWY 2012?
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 3.
PYTANIE 9:
W JAKI SPOSÓB WYRÓŻNIĆ OBIEKTY BĘDĄCE SPEŁNIENIEM WARUNKU A/ I
WARUNKU B/ "ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ"?
ODPOWIEDŹ:
Wzór wykazu wykonanych usług stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

Powyższe odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego stanowią integralną część SWZ.
Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić ww. informacje w treści składanych ofert
w przedmiotowym postępowaniu.

JOANNA MAGDALENA
ROŻEN-WOJCIECHOWSKA
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