Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
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ODPOWIEDZNT

4
na zapytaniaw sprawie SIWZ
Szanowni Paristwo,
Uprzejmie informujemy, iŻ W dniu 2olo.o2-o9 do Zamawiającegowpłynętaprośba
o wyjaśnienie
zapisu specyfikacjiistotnych WarunkÓw zamÓwienia, W postępowaniu
prowadzonym na podstawie przepisÓw ustawy z dnia 29 stycznia 2oo4 roku Prawo
ZamÓwieri Pub|icznych(Dz. U. z zoo7 r. Nr 223,Poz.l655, z poźn.zm.) w trybieprzetarg
nieograniczony, na:
Wykonanie dokumentacji projektowej dIa zadania,,Budowa
między ulicami
Raciborską a Koszarowq w Katowicach budynku dydaktycznego-badawczego
ikulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form
przestrzen nych " ,
Treść
jest następujqca
WsPomnianejprośby
:
l. Wykonawca(autor projektu. architekt)zobowiązanyjest do wizytna budowieraz w
tygodniuprzezokresl5 miesięcy.Dokumentacja
jest projektemwielobranzowym.
odpowiedzialniza
Jakczęstona budowiebędqmusie|ipojawiaćsię projektanci
.
projektco, wod . kan, itp.)
PoszczegÓlneprojektybranzowe np. projektkonstrukcyjny,
z.)ednqwspÓ|nq ofertędo przetarguchcą złożycdwa wsp&pracująceze sobą podmioty
gospodarcze,zarejestrowanekaŻdaosobno jako ''lndywiduaInadziała|ność
gospodarcza,,
jest ubezpieczonyod odpowiedzialności
Każ.dy
z właścicie|i
cywiInejna kwotę5o tys. euro.
( ubezpieczenieobowiqzujqceczłonkowIzby Architektonicznej)
. C.y oba ubezpieczenia
mogq się sumować,co daje łącznqkwotęubezpieczeniaokoto 4oo tys. PLN, WYflikajqcqz
kursu walut.Czy to wystarczY,czY na|eŻyubezpieczycdodatkowo wykonawcÓwtqczniedo
wymaganejsumy 5oo tys. PLN. )
Czy możlnadodac ubezpieczeniearchitekta,emeryta,aktywnegozawodowo (zaświadczenie
z lzby Arch+ obowiqzkoweubezpieczenie),ktÓry będzie sprawdzajqcymi wspo|nie złoży
ofertę,nie ma zarejestrowanej
działalności.
tak, to jaki dokument ma Przedstawić
z
.|eś|i
juz
ZUs skoro nie płaci składki)
3. Jakijest zakresprojektuaraniacjiwnętrzl
4. Czy w kosztorysach na|eŻyuiąc araniacię WyposaŻeniawnętrz )
wykonaniai odbiorurobÓt ma obejmowaĆtakze
projekt
5.Czy kosztorysyoraz specyfikacja
aranŻacjiwnętrz}

&,'

System ProPublico@ Datacomp

Strona 1/3

6.Wykonawcadostaje6o dni ( od momentu zatwierdzeniakoncepcjiarchitektonicznej)
na
wykonanie projektu budowlanego. lle czasu od momentu zatwierdzenia koncepcji
architektonicznejdostaje wykonawca na skoriczenie wszystkich pozosta.ły.hetapÓw
oPracowania projektowego . projekt wykonawczy, projekt aranŻacjiwnętrz, kosztorysy,
specyfikacje)
jest podpisanieumowyz Wykonawcq( kiedywykonawcamoze
7. Kiedyp|anowane
rozpoczqćprace projektowe)?
8. Jakimaksymalnieprzedziałczasu Przewidujeinwestorna zatwierdzeniekoncepcji
architektonicznej)
9. Jakijest zakresopracowaniakoncepcjiarchitektonicznej)
lo. C.y wykonawcamusi uczestniczycW naradachi spotkaniachosobiście,czy moze
wyznaczyc do tego asystenta z biura ( posiadajqcego odpowiednie uprawnienia i
kompetentnego))
tl. Prosimy o dołqczeniedo materiałÓwtakze załqcznikagraficznegodo Dec. o ustaleniu
lokalizacii inwestycjicetu pubticznego.Mapki pizedstawione w pFU ( str toz i
ro3)
przedstawiajązakres opracowania,a|e nie zawierajqinformacji, ktÓre niesie
załacznik
.pub|icznego,
graflczny do
Dec. o ustaleniu lokatizacji inweitycji ce|u
będqcy jej
nieodłqcznqczęścią.

Stanowisko (wyjaśnienia)
Zamawiającegow przedmiotowej kwestii jest następujące:
Ad.l Zgodnie z zapisem S lwz Wykonawca będziezobowiązany
.uczestniczyĆ
w naradachkoordynacyjnych
w trakcierea|izacjl
inwestycji,ktÓre będqsię
odbywatyprzynajmniejraz w tygodniu;
-petnićnadzorautorskinad robotaml przynajmniej
razw tygodniu,a takze na Wezwanie
Wykonawcylub Zamawiajqcego. Zamawiajqcynie zawi",,.Jdrębnej umowyz
projektantamibranzowymi_ stqd tez i|ość
wizyt na budowie.il"zy.od orga nizacjipracy
biura projektowegozktorym zawartazostanieumowa. Na pewno będąm-usie|i
się'pojawić
na WezwanieWykonawcylub Zamawiajqcego,
trudno przewidzieĆ;a[..ę'to będzil.to
konieczne(z pewnością
będzieto za|eiałooa jakościwykonanejdokumentacji).
Ad. z
StanowiskoZamawiajqcego
W sprawie sposobuwykazaniaspełnienia
warunku
ubezpieczeniazająłw odpowiedzi Nr 3 z dniao4.o2.2o1or. na zapytaniaw sprawie
S|WZ.
_ Udostępnionena stronieinternetowej.
NatomiastsprawędokumentÓw potwierdzającychspełnianieWarunkÓwreguIuje
Rozporzqdzenie
PrezesaRadyMinistrÓwz dnia3o.l2.2oogW sprawierodzajow
dokumentÓw,jakich moŻe ŻqdaĆzamawiajqcyod wykonawcy orazform, w jakich
te
dokumentymogq byćskładane(Dz. U. N,,z6, poz.18lz).Na podstawie z ust. l pkt
$
4)
tego roz?orządzenia zamawiającyżqda:aktualnegoZaświadczenia
ZUS iub Kasy
Ro[niczegoUbezpieczeniaSpołecznegopotwierdiajqcego'ze Wykonawca nie zaiega
z
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nie ma podstawdo wskazaniainnegodokumentuniz
optacaniemskładki.1Zamawiajqcy
określony
w cyt.Rozfrorządzeniu.
obiektuorazjego
Ad.l Zamawiającemuchodzi o kompleksowezaprojektowanie
wchodzićbędziew szczegÓ|ności:
WyPosazeniaiwystroju.Tak więc w zakres aranŻacji
dobÓr
IubdobÓr meb|i),wystrojuwnętrzi kolorystyki,
projektumeblowania(projekt
e|ementÓwwyposazeniasanitariatÓw,aranŻacji
ksztattÓwi kolorÓw konfekcjielektrycznej,
dobÓr materiału,ksztattui ko|orÓwpodtog
przestrzeniotwartych,miejscwystawienniczych,
itd.
i stolarkidrzwiowej
AD.+ W kosztorysach na|eŻyujĄc aranŻacięwyPosaŻeniawnętrz.
wykonaniaiodbioru robÓt ma obejmowaćtakzeprojekt
Ad.s Kosztorysyoraz specyfikacja
aranŻacjiwnętrz.
do 31.o7.2o1or,
Ad.6 Termin wykonaniadokumentacjizostałokreślony
Przy czym na|eŻy
miećna uwadzezapis$ 5 wzoru umowy.Jeze|iwniosekAkademiio środkiz RPOWŚL nie
zostanierozpatrzonyw terminieprzed rozpoczęciemPrac nad dokumentacjqpozostatq
do wykonaniapo dokumentacjibędqcejpodstawquzyskaniapozwo|eniana budowętermin
ten będzieproporcjonalniewydtuŻony.
Ad.l Zamawiaj4cyzawrze umowę z Wykonawcqw terminiewskazanymw pkt l7.5 S|WZ.
jest uzaleznionyprzedewszystkimo
Ad.8 Czas wyborukoncepcjiprzezZamawiaj4cego,
jakościkoncepcjiprzedstawionejprzez Wykonawcę,na i|e koncepcjata będziespełniała
oczekiwaniaZamawiajqcego.Zamawiający,zaraz po podpisaniuumowy,zorganizuje
spotkaniena ktÓrym przedstawiswojeoczekiwania.
czyli rzutÓw,
ifunkcjona|nych,
Ad.g Zamawiającyoczekuje rozwiqzaribryłowych
przekrojÓw,elewacji,wizualizacjikomputerowychoraz wszeIkich
charakterystycznych
maksymalnie
innychinformacji(jezeliWykonawcauzna za istotneich przedstawienie)
przyjęterozwiqzania.Dodatkowopowinny zostaĆ przedstawionedo
objaśniajqcych
z
akceptacji Zbiorcze ZestawienieKosztÓw, czy|izdefiniowaniekosztÓWWynikajqcych
przyjqtychrozwiqzan.Nalezy zaznaczyĆ,Że ZamawiaiqcybędzieWymagałkontroli kosztÓw
ostatecznejwersji koncepcji,PB i PW.
nakazdymetapieprojektu,czyli do zaakceptowania
Ad.ro Wykonawca'moze działacprzez pełnomocnika.
do
Ad. l.l Załqcznikdo Decyzjio |okalizacjiinwestycjice!u Publicznegow załqczeniu
odpowiedzi.
Informujemy,że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. z ustawy,stanowiskoZamawiającego
zostało rozesłane do wszystkich wykonawcÓw, ktÓrym przekazano S|WZ oraz
udostępnionena stronieinternetowejZamawiajqcego.
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