Na podstawie przepisów art. 38 ust. 1 Ustawy PZP, proszę o wyjaśnienie następujących wątpliwości
wynikających z treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt. 18 specyfikacji, jedynym kryterium oceny ofert
stanowi cena. Proszę w związku z tym wyjaśnić:
1.1) jaki sens ma w tej sytuacji żądanie złożenia wraz z ofertą, wykazu doświadczenia kierownika
robót, co jest wymagane, jak zaznaczono w pkt. 15.6.4 SIWZ, w ramach kryteriów oceny ofert, skoro
doświadczenie to nie podlega żadnej ocenie, KRYTERIUM JEST CENA NIEMNIEJ WYMAGANIEM JEST
POSIADANIE OSOBY KIEROWNIKA ROBÓT
1.2) dlaczego nie ustalono żadnych wymagań co do doświadczenia, o którym mowa w pkt. 1.1, przez
co żądany dokument jest zbędny do prowadzenia przedmiotowego postępowania w rozumieniu art.
25. ust. 1 ustawy PZP, WYSTARCZAJĄCYM JEST POSIADANIE PRZEZ KIEROWNIKA ROBÓT UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH - TO POTWIERDZA WYMAGANE DOŚWIADCZENI I ODBYCIE PRAKTYKI ILOŚĆ
PROWADZONYCH BUDÓW NIE JEST MOŻLIWA DO OCENY PORÓWNAWCZEJ ZATEM NIE STAWIANO
BARDZIEJ SZCZEZGÓŁOWYCH WYMAGAŃ
1.3 jaki sens ma żądanie, aby wykaz doświadczenia kierownika robót stanowił treść oferty i był
załączony do formularza ofertowego. UWAŻAMY TO ZA ZASADNE BY WYKONAWCA WYKAZAŁ SIĘ
DYSPOZYCJĄ OSOBY Z DOŚWIADCZENIEM PRZY TEJ REALIZACJI
2. Opisując sposób wyliczenia ceny ofertowej Zamawiający nie wyjaśnił, czy wyliczenie to ma być
dokonane z zastosowaniem przedmiaru robót, oraz czy wypełniony przedmiar w formie kosztorysu
ofertowego należy załączyć do oferty. KRYTERIUM JEST CENA, WYLICZONA W OPARCIU O POZYCJE W
ZAŁĄCZONYCH PRZEDMIARACH I PROJEKT CENA JEST WARTOŚCIĄ RYCZAŁTOWĄ I EWETUALNE
NIEDOSZACOWANIA SĄ RYZYKIEM OFERENTA. BYĆ MOŻE NALEŻY PODJĄĆ NA DZIŚ
NIESPRECYZOWANE CZYNNOŚCI ZABEZPIECZJĄCE NP. MEBLE A NIEUJĘTE SZCZEGÓŁOWO W
KOSZTORYSIE NIE DOPUSZCZAMY OTWARTEGO KATALOGU NIEOSZACOWANEJ ILOŚCI ROBÓT
DODATKOWYCH Wg naszej oceny przedmiar robót w tym konkretnym przypadku, stanowi jedyny
dokument, na podstawie którego można ustalić rodzaj i ilość przewidywanych robót, zatem
dokument ten należy traktować jako podstawowy opis przedmiotu zamówienia. W tej sytuacji
powinien być załączony do oferty w formie kosztorysu, a wynagrodzenie za wykonane roboty nie
powinno mieć charakteru ryczałtowego - jak to zapisano we wzorze umowy. BRAK ZGODY
3. W pkt. 2 SIWZ podano informację, iż wartość przedmiotowego zamówienia przekracza kwotę
określoną na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP, co wydaje się być informacją nieprawdziwą.
Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami w takim przypadku: - ogłoszenie o zamówieniu winno
być opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, - konieczne było by żądanie od
wykonawców złożenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, - obowiązywał by 40 - to
dniowy termin na składanie ofert. Prosimy zatem o sprostowanie przekazanej informacji, bądź też
dostosowanie postanowień SIWZ do wymogów, jakie obowiązują przy postępowaniach o wartości
podanej w pkt. 2 SIWZ.

Nad odpowiedzią na ostatnie pytanie pracuje nasza kancelaria prawna, ale na wstępie pragnę
zauważyć, że od dawna nie ma Wspólnot Europejskich, a na mocy obowiązującego w Polsce Traktatu
lizbońskiego z 2007 funkcjonujemy w Unii Europejskiej.
W związku z tym nie możemy opublikować zamówienia w Dzienniku Urzędowym Wspólnot
Europejskich, gdyż taki nie istnieje i przypuszczam. To daje mi powody twierdzić, ze przepisy na które
się Państwo powołują są nieaktualne.
Pytanie:
W pkt. 2 SIWZ podano informację, iż wartość przedmiotowego zamówienia przekracza kwotę
określoną na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP, co wydaje się być informacją nieprawdziwą.
Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami w takim przypadku:
- ogłoszenie o zamówieniu winno być opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich,
- konieczne było by żądanie od wykonawców złożenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia,
- obowiązywał by 40 – to dniowy termin na składanie ofert.
Prosimy zatem o sprostowanie przekazanej informacji, bądź też dostosowanie postanowień SIWZ do
wymogów, jakie obowiązują przy postępowaniach o wartości podanej w pkt. 2 SIWZ.
Odpowiedź: Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy o zamówieniach publicznych i wydanym na jego
podstawie rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi
Publikacji Unii Europejskiej (DZ. U. 2019 poz. 2450) dla Instytutu Zachodniego limit kwotowy został
określony na poziomie
a) 214 000 euro - dla dostaw lub usług,
b) 5 350 000 euro - dla robót budowlanych.
Instytut Zachodni nie ma zatem obowiązku przekazywać ogłoszenia dotyczącego zamówienie
publicznego do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.
W pkt. 2 SIWZ pojawił się błąd pisarski, ponieważ wartość zamówienia nie przekracza kwot
określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP i zostanie skorygowany.
1. Prosimy o podanie koloru oraz wymiarów płytek podłogowych i ściennych. W dokumentacji jest
tylko odniesienie, że kolor i format płytek do ustalenia z Inwestorem lub kolor i format płytek wg
projektu wnętrz.
2.Prosimy o podanie koloru wykładziny dywanowej oraz potwierdzenia wymiarów płytek 50x50cm.
W dokumentacji jest tylko odniesienie, że kolor do ustalenia z Inwestorem. Proszę o jednoznaczne

odpowiedzi w powyższej kwestii. Zróżnicowane wymiary i barwy płytek mogą znacznie wpływać na
koszty materiałów.

Odpowiedź na Państwa pytanie znajduje się w opisie Specyfikacji Technicznych.
Dla ułatwienia podaję pozycje:
15.02.02 wykładzina dywanowa w formatkach Występowanie: pomieszczenia biurowe i korytarze,
inne
pomieszczenia kolor - GOBI FORWARD lub STORM new AB - lub
równoważne decyzja dot. ostatecznej kolorystyki do ustalenia z Inwestorem w innym
18.01.01.1. ŚCIANY OKŁADANE PŁYTKAMI GRES W TOALETACH PORCELAIN GRES SERII CONCEPT
wymiary. 30x60 cm, kolory wg. Projektu wnętrz lub równoważny, zaprawy do fug - SOPRO, CIMSEC
lub równoważny.

1. W przedmiarze brak pełnego wyposażenia toalet. Zgodnie z przedmiarem sanitariaty należy
wyposażyć w stelaż podtynkowy z miską ustępową i przyciskiem, kinkiety, umywalki, pojemniki na
role papieru toaletowego i dozowniki mydła. Z kolei specyfikacja techniczna mówi o wyposażeniu
toalet ponadto w uchwyty na zapasowy papier toaletowy, szczotki do wc, pisuary, baterie
umywalkowe, szafki podumywalkowe, podajniki na ręczniki papierowe, kosze na zużyte ręczniki i
odpady, lustra i wpusty podłogowe.
Proszę o jednoznaczne określenie wyposażenia toalet wraz z poszczególnymi ilościami. W przypadku
konieczności dodania pozycji do przedmiaru, proszę o udostępnienie zmian dla wszystkich
oferentów.

Odpowiedź
wiążąca jest ilość z PRZEDMIARU ROBÓT jako późniejszego i dokładniejszego dokumentu
od bardziej ogólnego opisu w specyfikacji.

Te dane są wiążące dla wszystkich. Wszystkie te dane znajdują się na stronie Instytutu Zachodniego:
https://www.iz.poznan.pl/o-instytucie/bip

