Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego:
Prace konserwatorskie dotyczące wnętrza i wyposażenia kościołów drewnianych
w Bagrowie, Mącznikach, Obornikach i Słopanowie

ZO-KD.02/2017
Poznań, dn. 06 czerwca 2017r.
Wszyscy Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w postępowaniu
WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający przekazuje niniejszym pytania złożone przez Wykonawców uczestniczących w
postępowaniu wraz z udzielonymi odpowiedziami.
Pytanie 1:
Pytanie dot. pkt. V 2, 4, 5 - Czy w przypadku jeżeli osoba startująca w przetargu nie przewiduje
udziału podwykonawców czy musi wykazać się "łącznymi referencjami" wymienionymi w tych
punktach? tzn.:
Dwiema na 60 000 tyś dot. rzeźby drewnianej , trzema na 40 000 tyś dot. rzeźby drewnianej oraz
trzema na 20 000 tyś dot. konserwacji obrazów?
Odpowiedź:
Warunki udziału w postępowaniu określone w punktach V.1 i V2 zapytania ofertowego (ZO) dotyczą
doświadczenia wykonawcy, tj. podmiotu składającego ofertę (lub podmiotów składających ofertę
wspólnie). Warunki udziału określone w punktach V.3, V.4, V, 5 i V.6 ZO dotyczą kwalifikacji i
doświadczenia osób przewidzianych do wykonywania zamówienia, którymi musi dysponować
wykonawca. W przypadku, którego dotyczy pytanie, tj. gdy ofertę składa osoba fizyczna, np.
prowadząca samodzielną działalność gospodarczą i jednocześnie osoba ta jest osobą przewidzianą
do wykonywania zamówienia, osoba ta musi wykazać spełnianie warunków określonych w punktach
V.1 i V.2 ZO (jako wykonawca) oraz spełnianie tych spośród warunków określonych w punktach V.3-6
ZO, które dotyczą zakresu czynności, jakie osoba ta będzie wykonywać w trakcie realizacji
zamówienia. Spełnianie pozostałych warunków określonych w punktach V.3-6 (w zakresie których ww.
osoba nie jest przewidziana do wykonywania zamówienia), osoba ta, jako wykonawca, musi wykazać
się dysponowaniem innymi osobami spełniającymi dany warunek.
Pytanie 2:
Przy odbiorze prac konserwatorskich otrzymuje się kopie protokołów odbioru prac konserwatorskich
potwierdzone przez urząd za zgodność z oryginałem.
W jaki sposób załączyć te dokumenty do oferty, czy dokumenty prac konserwatorskich poświadczone
przez urząd za zgodność z oryginałem mogą być powtórnie potwierdzane za zgodność z oryginałem?
Jeśli nie, jaka jest prawidłowe podejście (konserwator dysponuje kopiami z oryginałów - czy musi
jeździć po wszystkich urzędach, które dysponują oryginałami w tej sytuacji?)
Odpowiedź:
Zgodnie z treścią punktu VI.6 ZO, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu
określonego w punktach V.1 i V2 ZO, Zamawiający wymaga złożenia wykazu usług wraz z dowodami
potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie i zgodnie z zasadami
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sztuki konserwatorskiej. Natomiast zgodnie z treścią punktu VII.4 ZO, dokumenty dołączone do oferty
składa się w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (tj.
przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy).
Pytanie 3:
Proszę o doprecyzowanie ceny ofertowej:
Jaka cena powinna być ceną ofertową - cena netto czy brutto? Bowiem w pkt. X "X. Opis sposobu
obliczania ceny oferty" jest to nieprecyzyjne. Przy ofertach powyżej 200 000 zł (limit VAT) logiczne
wydaje się, że każda składana oferta będzie musiała zawierać podatek VAT zaś samo przekroczenie
limitu dokonuje się w momencie wystawienia faktury przekraczającej limit (wtedy cała faktura podlega
VAT wg ustawy o VAT) dla wcześniejszego nievatowca jak i normalne podleganie VAT dla VATowca.
Odpowiedź:
Cena ofertowa jest ceną brutto, co jednoznacznie wynika m.in. z treści formularza ofertowego.
Pytanie 4:
Czy kierownik zespołu dyplomowany konserwator musi dysponować konserwatorami czy też mogą to
być osoby po wyższych studiach uczestniczące wcześniej w jego pracach konserwatorskich. Czy na
potwierdzenie tego faktu wystarczą oświadczenia zaangażowanych wcześniej osób.
Odpowiedź:
Wymagania dot. osób skierowanych do realizacji zamówienia, w tym co do kwalifikacji i doświadczenia
tych osób, zostały określone w punktach V.3-6 ZO. Potwierdzeniem spełniania przez te osoby tych
wymagań jest treść wykazu osób, o którym mowa w punkcie VI.7 ZO oraz, w przypadku osoby
spełniającej warunek określony w punkcie V.3 ZO, dokument wymieniony w art. 37g ustawy z dnia 23
lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 1446 z
późn. zm.), potwierdzający spełnianie wymagań określonych w punkcie V.3 lit. a) ZO.

/---/
Ks. Henryk Nowak
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