
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Raciborska 37
4o-ol4 Katowice

Pis mo: AS P- DAT-ZP -ot -zo't7 | z Katowice dnia: zo't7-o6- ffi

oDPowIEDŻ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iŻ. W dniu zo-17-o6.o7 do Zamawiającego wptynęła prośba

o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia z9 stycznia zoo4 roku Prawo

Zamówień Publicznych (Dz. U, z zol5 r ' Poz. z-164 z poźn, zm.) w trybie przetarg

nieograniczony, na:.

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy zabytkowego budynku Akademii

przy u|. Raciborskiej 37 w Katowicach wraz z pełnienie m nadzoru autorskiego,

Treść wsPomnianej prośbv iest następuiąca:

,,W zwiqzku z przyjętym w SIWZ kryterium oceny ofert powstaje poważna wqtpliwość, czy
taki sposób oceny jest zgodny z [.)stawq PZP. Koncepcja jest oceniana w procedurze
konkursu.

Art. 29.
l, Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujqcy, za
p o m o C q d o statecz n i e d o kła d nych i zroz u m i aĘch o kre ś l e ń, u wz gl ęd n i aj qc
wszystkie wymagania i okoliczności mogqce mieć wpĘw na sporzqdzenie oferty,
z, Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mogłby utrudniać
uczciwq konkurencję.

Wprowadzenie jako elementu oceny oferty arbitralnq, nieweryfikowalnq ocenę koncepcji
iest naruszeniem co najmniej powyższych dwóch wymogów'

Czy w zwiqzku z powyższym Zamawiajqcy zmieni kryterium oceny ofert i wyłqczy oceny
koncepcji jako jednego z kryteriów?,,

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w Przedmiotowej kwesti i  iest następujące:

Zamawiający informuie, iź: okreśIone w s|wZ kryteria oceny ofert pozostają

bez zmian.



Uzasadnien ie:

Przedmiot zamówienia

publicznych

w sposób jednoznaczny i

został okreś|ony zgodnie ustawą Prawo zamówień

wyczerpujący w pkt. l l l s|wZ opis przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie Zamawia jqcy zgodnie z art'

Kryteria oceny ofert:
9l. Ust. l i z przyjqł w pkt. X|X s|WZ następujące

Sposób oceny wskazanych wyż.ej kryteriów oceny został przez Zamawiajqcego szczegotowo
op i sanewSIWZ,  wtym k ry te r i um wymien ionew pk t .  z i 3 t i . :

Dostę pność i fu n kcjo n a I n ość/estetyka oraz Efe ktywność e ne rgetyczna.

ocena we wskazanych kryteriach będzie dokonana w sposób opisany w Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia

Powyższe kryteria pozwo|ą Zamawiajqcemu na ocenę jakości proPonowa nych rozwiqzań
projektowych w zakresie dostępności, funkcjonaIności, estetyki oraz efektywności
energetycznej.

Zamawiajqcy opisał w S|WZ (pkt. X|X ust.z) sposób oceny ofert w poszczegó|nych
kryteriach w sposób pozwa|ajqcy uzyskac Wykonawcom wiedzę, jakie cechy i wtaściwości
oferowanego przedmiotu zamówienia pozwo|ą uzyskac wysoką ocenę w wyniku
porównania ofert. opisany PrzezZamawiającego sposób oceny - kryteria oceny ofert _
są wymierne, gdyż:

Ćl

Nazwa kryterium

Cena/koszt

Dostępność i fu nkcjonaI ność/estetyka

Efektywność energetyczna



są związane z Przedmiotem zamówienia - dotyczą ProPonowanych rozwiązań

w zakresie dostępności, funkcjona|ności/esteĘki oraz efektywności energetycznej,

co zostało opisane w części  l l l  s lwz oPIs PRZEDMloTU zAMowlEN|A m. in. :

,,Przebudowa/remont w budynku ma na celu dostosowanie budynku dla potrzeb osób
niepełnosprawnvch oraz PoPrawę efektryvności energetycznej budynku. Zastosowane rozwiqzania
projektowe (techniczne, technologiczne) winny wpĘwać na PoPrawę efektywności funkcjonowania
infrastruktury.
Projekt winien uwzględniać racjonalne usprawnienia zapewniajqce przy jak najmniejszych
naktadach finansowych możliwość korzystania z infrastruktury Przez najszersze grono osób
niepełnosprawnych, w tym co najmniej niepetnosprawnych ruchowo, w obszarze co najmniej
od wejścia do budynku, Parter, dostęp do toalety, dostęp do pomieszczeń znajdujqcych się
na l piętrze.,,

Zamawiający nie ma nieograniczonei swobody wyboru oferĘ - sPosób oceny'

weryfikacji został określony w jednakowy sposób dla wszystkich Wykonawców

na stronach 'tG 
lt7l 't8 SIWZ tj.:

Dostępność i fu n kcjonaI ność/estetyka

Liczba punktów: ( DFE/DFEmax ) * 169:r waga gdzie:

- DFE i|ość punktów przyznanych za proPonowane rozwiqzanie zapewniające najszerszy
bezpieczny dostęp do infrastruktury d|a osób niepelnosPrawnych ruchowo, dodatkowe rozwiązania
d|a osób z innymi niepetnosprawnościami niż. ruchowe, rozwiqzania projektowe, które W
najmniejszy sposób będą ingerować w strukturę budynku oraz najpełniej podkreś|ą waIory
architektoniczne budynku wewnątrz, na zewnątrz oraz otoczenia.

- DFEmax - i|ość punktów za najwyż.ej oceniony dostęp do infrastruktury dIa o,oi
niepelnosprawnych ruchowo spośród wszystkich ofert, zaproPonowane dodatkowe rozwiązania
projektowe d|a osób z innymi niż ruchowe niepetnosprawnościami oraz rozwiązania projektowe
za|<ładające najmniejszą ingerencję w budynek i najlepiej podkreś|ające wa|ory architektoniczne
budynku i otoczenia.

DFEmax: Kr+Kz+K3 DFEmax: too pkt

Koncepcja powinna zapewniać co najmniej dostęp d|a osób niepetnosprawnych ruchowo od
strefi wejścia do budynku, do pomieszczeń parteru, wc i l piętra. Taka koncepcja jest
LJznawana za podstawową i nie będzie punktowana - o pkt

Dodatkowe punkty (max loo) zostaną przyznaneza.,
Kl . koncepcję uwzg|ędniającq dostęp do infrastruktury d|a osób niepelnosPrawnych ruchowo do ||
piętra wtącznie: 5o pkt.
Kz - dodatkowe rozwiązania projektowe (udogodnienia), które umoz|iwią korzystanie
z infrastruktury osobom z innymi niŻ. z ruchowymi niepełnosprawnościami. Wykonawca, który
przedstawi taką koncepcję, w za|eżności od i lości i zakresu udogodnień, uzyska od lo do 3o pkt.
K3- i|ość punktów przyznanych za funkcjona|ność/estetykę rozwiązań projektowych. Punktacja od o
do zo pkt.

Wykonawcy , którzy zaproponu jq koncepcję z dostępem do lI dIa  osób
ruchoweniepełnosprawnych ruchowo, koncepcię u ień d|a osób

wtącznie
tvmi niż.

piętra
z i n

(Ą



niepełnosprawnościami do || piętra włqcznie oraz koncepcję, która ?rzy zastosowaniu
odpowiednich materiałów i rozwiqzan najpelnie. j  podkreś|i waIory architektoniczne budynku
wewnątrz, na zewnqtrz oraz otoczenia i nie wpłynie na pogorszenie a podkreś|i estetykę budynku i
otoczenia uzyskają maksyma|nq i|ość punktów w tym kryterium.

łzy czym uęaą punkto
do wykonania w istniejącym obiekcie bez znacznych nakładówfinansowvch (stosunek efektu do ce|u
tzn. dostepności do h) co wtnren isać
w koncepcji i  poprzeć odpowiednimi wy|iczeniami _ PoDAĆ ANAL|ZĘ KosZTow

Efektywność energeĘczna

Liczba punktów : ( EE/EEmax ) 'k l oo 't waga gdzie:

EE. i|ość punktów przyznanych za koncepcję efektywności energetycznej
EEmax - najwyżej oceniona koncepcja efektywności energetycznej.

EEmax :  t oo  p k t
ocena będzie dokonywana w oparciu o ProPonowane rozwiqzania w zakresie modernizacj i  opraw
oświet|en iowych wewnątrz budyn ku.
Zastosowane rozwiqzania projektowe (techniczne, technoIogiczne) winny wptywać na PoPrawę
efektywności funkcjonowania infrastruktury po zakończeniu rea|izacj i  prac budow|anych poprzez
zaoszcządzenie energi i  f ina|nej na poziomie min. lo%o w ciągu roku. Taka koncepcja jest uznawana
za podstawowq i nie będzie dodatkowo punktowana.

Dodatkowe punkty (max loo) zostaną Przyznaneza:
EE - oszczędność energi i  f ina|nej w ciqgu roku na poziomie:
tt%" - 5o%o - 5o pkt

51%"Ąoo%o - loo pkt

Wykonawca winien poprzeĆ Powyzsze rozwiqzania sTosowNYMlwYLlcZEN|AMl zgodniez ,
Rozporzqdzeniem Ministra Cospodarki z dnia to sierpnia 2o12r. w sprawie szczegołowego zakre:su i
sposobu sporzqdzania audytu efektywności energetycznej, Wzoru karty audytu efektywności
energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii w zakresie modernizacji opraw
oświet|eniowych, według wzoru zawartego w pkt 7 tabe|i niniejszego Rozporządzenia, t,j.:

AQ. :  T"(Mo -  M,) / looo
gdzie:
AQ" - i|ość zaoszczędzonej energii finalnej, rtyrażonej w [kWh/rok]
Tu_ czas uzytkowania źrodta światta okreś|ony na podstawie danych w tabe|i nr 6, wyrazony w
[h/rok]
Mo -tqczna moc znamionowa istniejqcych (starych) oPraw oświet|eniowych
M,_łączna moc znamionowa nowych opraw oświet|eniowych po modernizacj i ,  wyrazona w [W]
Dane niezbędne do wv|iczeń:
Tu: r8oo [h/rok]
M.: z l  865W
AktuaInie w budynku zainstalowane sąw szczegó|ności następuiqce oPrawy oświet|eniowe:
oprawy świet|ówkowe lx8W _ g szt.
oprawy świet|ówkowe zxl8W - 8 szt'
oprawy świetlówkowe ix36W _ zz szt,
oprawy świet|ówkowe zx36W _ l l5 szt '
oprawy świet|ówkowe lx54W - l5 szt'
oprawy świet|ówkowe lxzlW - l5 szt'
oprawy świet|ówkowe zx54W _ 50 szt.
oprawy świet|ówkowe 4xl4W - .l3 szt.
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oprawy świetlówkowe lx39W _ 4 szt,
oprawy świet|ówkowe 4x55!t/ - lo szt.
oprawy świet|ówkowe lx55!il - 1o szt'
oprawy świet|ówkowe zxz6W _.|2 szt.
Oprawy sodowe rxr5oW - 3 szt.
Oprawy halogenowe rxrooW - 3 szt.
Oprawy halogenowe zx5oW - 9 szt.
Zuivcie enersi i w zol6r. kształtowato sie na ooziomie lz.l ooo kWh.

nie są dyskryminujące dla żadnego z

wszystkich określone (sformułowane w

i  stwz.

Wykonawców - zostĄ jednakowo dla

jasny sposób) i wskazane w ogtoszeniu

W podsumowaniu na|eży stwierdzić, iz sformułowane Przez Zamawiającego kryteria

zapewniają efektywną i uczciwą konkurencję. Sktadana wraz ofertą koncepcja prac

projektowych ma umoz|iwić skuteczną weryfikację oferty w oparciu o zastosowane

kryteria.

Zastosowanie przyjętego w sIwZ sposobu oceny ofert pozwo!i na uzyskanie Przez

Zamawiaiącego Przedmiotu zamówienia w najpełniejszy sposób odpowiadający Jego

potrzebom, które zostały określone w specyfikacji w jednakowy, przejrzysty sposób'

dla wszystkich Wykonawców.

lnformujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. z ustawy z dnia 29 stycznia zoo4 roku

Prawo Zamówień Pub|icznych (Dz. U. z zol5 r. Poz. z164 z poź.n. zm'), stanowisko

Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano S|WZ.

Zamawiający

\\

kowicz


