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Poznań, dnia 11.05.2017 r. 

 

 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

Numer sprawy: 332/02/17 

 
 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji sceny 

Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki 

 

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawierające następujące pytania: 

 

Pytanie nr 1: 
W nawiązaniu do przetargu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sceny Teatru 
Wielkiego im. Stanisława Moniuszki prosimy o zmianę wymogu dotyczącego doświadczenia Projektanta 
konstrukcji. Proponujemy następującą zmianę : (…) posiadającą min. 10-letnie doświadczenie zawodowe oraz 
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która 
wykonała co najmniej 2 projekty wykonawcze konstrukcji dla zabytkowego obiektu”. Wyjaśniamy, iż projekty w 
obiektach kultury z widownią z punktu widzenia konstrukcyjnego nie stanowią odrębnego doświadczenia niż 
projekty w obiektach zabytkowych. Wymóg wskazany w SIWZ realnie  nie będzie prowadził do wykazania się 
projektantem o wyższym poziomie doświadczenia, a może przyczynić się do ograniczenia konkurencyjności firm, 
a zatem do otrzymania mniejszej ilości ofert, co w konsekwencji może prowadzić do wyboru oferty mniej 
korzystnej ekonomicznie. 
Prosimy również o usunięcie zapisu dot. wykonania projektów przez poszczególnych projektantów w ciągu 3 lat 
– to również ogranicza konkurencyjność firm, a nie zwiększa realnie doświadczenia projektantów, bowiem 
wykonanie projektu spełniającego wymagania SIWZ w dłuższym okresie czasu nie oznacza, iż dany projektant nie 
posiada doświadczenia pozwalającego na wykonanie projektu objętego przedmiotem zamówienia. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zmienia warunków udziału w postepowaniu gdyż, przedmiot zamówienia dotyczy obiektu 
zabytkowego, dla którego należy wykonać m.in. program prac konserwatorskich. 
Informujemy, że okres 3 lat wskazany w pkt. 5.2.b) ppkt. 1) – 7) i 10) należy liczyć od dnia wszczęcia niniejszego 
postepowania. Zamawiający informuje, że akceptowane będą dokumentacje projektowe, których wykonywanie 
rozpoczęto w okresie wcześniejszym niż 3 lata, ale wykonanie dokumentacji projektowej zakończyło się w 
okresie wskazanym w pkt. 5.2.b) ppkt. 1) – 7) i 10). 
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Pytanie nr 2: 
Wykonawca prosi o wykreślenie z SIWZ wymogu posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną 
kwotę równą co najmniej 500 000,00 PLN. 

Zamawiający wymaga ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wyłącznie w treści SIWZ, we wzorze 
umowy nie ma takiego wymogu. 

Jednocześnie Zamawiający wymaga, zarówno w treści SIWZ, jak i we wzorze umowy, wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, które w opinii Wykonawcy jest zabezpieczeniem wystarczającym ze względu na 
przedmiot zamówienia, m.in. zabezpiecza Zamawiającego w długiej perspektywie czasowej - do końca okresu 
rękojmi. 

Dodatkowo Wykonawca zaznacza, że przedmiot zamówienia ma charakter wielobranżowy i potencjalni 
Wykonawcy będą z dużym prawdopodobieństwem stanowić zespoły projektowe składające się z niezależnych 
projektantów, niezatrudnionych przez jednego Wykonawcę. 

Zamawiający co prawda pisze w treści SIWZ, że warunek posiadania sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z wykonawców lub podwykonawców lub podmiotów udostępniających 
zasoby spełni warunki lub będą łącznie posiadać łączną wartość ubezpieczenia na kwotę określoną w SIWZ, 
jednakże w świetle prawa, w tym orzecznictwa KIO, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej nie może 
zostać skutecznie udostępnione Wykonawcy biorącemu udział w postępowaniu przez inny podmiot 
udostępniający zasoby. Jeśli sam Wykonawca nie jest stroną umowy ubezpieczenia, nie można mu udostępnić 
polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na podstawie oświadczenia o udostępnieniu zasobów, 
ponieważ takie oświadczenie nie czyni Wykonawcy stroną umowy ubezpieczenia ani nie powoduje wstąpienia 
Wykonawcy korzystającego z zasobów do stosunku ubezpieczenia. Z tego też względu nie można zsumować 
wartości sum ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kilku Wykonawców albo Wykonawcy i 
podwykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby, jeśli działają w różnych branżach projektowych, 
ponieważ egzekwowanie ewentualnego odszkodowania na podstawie np. błędów projektowych w jednej branży 
byłoby bezskuteczne z polis ubezpieczeniowych nieobejmujących tej branży, a uwzględnionych w sumie 
ubezpieczenia uznanej przez Zamawiającego jako potwierdzająca spełnienie warunku posiadania sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej przez Wykonawcę. 

Mając na uwadze prawdopodobne komplikacje przy uzyskiwaniu potwierdzenia ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej w tak krótkim czasie i w szerokim zakresie przez wielu potencjalnych Wykonawców 
oraz prawdopodobną bezskuteczność egzekwowania oczekiwanego odszkodowania, Wykonawca prosi o 
wykreślenie z treści SIWZ punktu 5.1.2.a) 1) i wpisanie w jego miejsce braku wymagań. W konsekwencji tego 
wykreślenia Wykonawca prosi o wykreślenie z treści SIWZ punktów 5.2.a), 6.2.2.a). 

Odpowiedź: 
Zamawiający wykreśla pkt. 5.1.2a)1) i 5.2.a) oraz 6.2.2.a) specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie nr 3: 

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający poprzez sformułowanie zawarte w treści SIWZ w punkcie 
5.2.c) dopuszcza, by każdy z przypadków określonych w punkcie 5.1.2. b) 11) oraz 5.1.2.b) 12) był spełniony 
samodzielnie, ale przez różne (niezależne) podmioty, tj. przypadek opisany w punkcie 5.1.2. b) 11) przez jeden 
podmiot, a przypadek opisany w punkcie 5.1.2.b) 12) przez drugi podmiot, przy założeniu, że Wykonawca 
składający ofertę w postępowaniu będzie dysponował tymi zasobami. 

Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający potwierdza, że dopuszcza, by każdy z przypadków określonych w punkcie 5.1.2. b) 11) oraz 
5.1.2.b) 12) był spełniony samodzielnie, ale może być spełniony przez różne (niezależne) podmioty, tj. przypadek 
opisany w punkcie 5.1.2. b) 11) przez jeden podmiot, a przypadek opisany w punkcie 5.1.2.b) 12) przez drugi 
podmiot. 
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Pytanie nr 4: 

Wykonawca prosi o wykreślenie ustępu 5 z paragrafu 12 wzoru umowy w celu usunięcia rozbieżności co do 
okresu rękojmi we wzorze umowy. Według treści paragrafu 5 ust. 15 wzoru umowy Wykonawca „na wykonany 
przedmiot umowy udziela dwuletniego okresu rękojmi”, natomiast według paragrafu 12 ust. 5 wzoru umowy 
„uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie ….. lat (zostanie wpisany okres zaoferowanej gwarancji) 
licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag”. Wykonawca prosi o ustalenie dwuletniego 
okresu rękojmi, tj. takiego, jaki został przewidziany w Kodeksie cywilnym. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wykreśla paragraf 12 ust. 5 ze wzoru umowy. 
 
 

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) Zamawiający wyznacza dodatkowy czas na 

wprowadzenie zmian w ofertach. 

Zmiana ulega termin składania i otwarcia ofert: 

Nowy termin składania ofert (w tym wniesienia wadium): 18.05.2017 r. godzina 8:45. 

Nowy termin otwarcia ofert: 18.05.2017 r. godzina 9:00. 

Powyższe terminy wprowadza się do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w odpowiednich punktach). 

 

 

 

 

Zastępca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych 

 

Robert Szczepański 


