
Poznań, dnia 19.01.2021 roku 

Ogród Zoologiczny w Poznaniu 

SZ/271/31/2020 

Wykonawcy zainteresowani 

udziałem w postępowaniu 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn. Modernizacja  

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dalej Ustawy, do 15 stycznia 2021 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące 

w/w postępowania. 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 Ustawy oraz art. 38 ust. 1a Ustawy udziela następujących 

wyjaśnień: 

 

Pytanie nr 1 : 

Dotyczy SIWZ pkt. 6.1.2 a) 

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu, jeśli wykonawca wykaże się 1 robotą 

budowlaną polegająca na remoncie i/lub przebudowie budynku lub obiektu inżynierskiego lub wyposażenia obiektu 

inżynierskiego objętego ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków o wartości minimum 

100 000,00 zł brutto? 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmieni warunek na: 

6.1.2. Wykonawca posiada doświadczenie. 

Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał (tj. wykonał zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego i prawidłowo ukończył): 

a) minimum 1 robotę budowlaną, polegających na remoncie i/lub przebudowie budynku lub obiektu inżynierskiego 

objętego prawną ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków, o wartości minimum 100 000,00 zł 

brutto. 

 

 

Pytanie nr 2 : 

Dotyczy dokumentacji projektowej 

W przedmiarze pomocniczym robót poz. 23 podano wymiar oczek siatki wypełniającej balustrady 5x5 cm. Na 

rysunku A21 (architektura) podano wymiar oczek siatki 10x10 cm. Który wymiar jest właściwy? 

Odpowiedź: 

Proszę przyjąć za poprawny rozmiar oczek 5x5cm. 

 

Pytanie nr 3 : 

Dotyczy dokumentacji projektowej 

Czy Zamawiający posiada i udostępni specyfikacje techniczne wykonania robót (opis techniczny branży 

architektura powołuje się na SST)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający załącza specyfikacje do niniejszej odpowiedzi. 

 

Pytanie nr 4 : 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyznaczenie terminu wizji lokalnej w celu przygotowania oferty na przetarg pn: 

"Przebudowa i naprawa Fortu III na terenie Nowego Zoo". 

Odpowiedź: 

Zamawiający umożliwi wizję lokalną w dniu 21 stycznia w godzinach 10:00-11:00.  

 



Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 Ustawy dokonuje zmiany w SIWZ w następującym 
zakresie: 
 

1) Punkt 6.1.2. SIWZ otrzymuje brzmienie: 

6.1.2. Wykonawca posiada doświadczenie. 

Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał (tj. wykonał zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego i prawidłowo ukończył): 

a) minimum 1 robotę budowlaną, polegających na remoncie i/lub przebudowie budynku lub obiektu inżynierskiego 

objętego prawną ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków, o wartości minimum 100 000,00 zł 

brutto. 

 

2) Punkt 6.1.4. SIWZ otrzymuje brzmienie: 

6.1.4. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym. 

 

Wykonawca dysponuje co najmniej: 

 

a) jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia budowlane w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, i która jest członkiem właściwej izby samorządu 

zawodowego oraz posiada co najmniej 18 miesięczną praktykę zawodową na budowie przy zabytkach 

nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków,  

 

3) Punkt 8.2. do 8.7. SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 

8.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się także wykonawcę:  

 

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 

restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 

upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 

majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe; 

 

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 

szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał 

lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych; 

 

c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 

wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, 

o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 Ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 

odszkodowania; 

 

d) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z 

wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 15 Ustawy, chyba że wykonawca dokonał 

płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 

odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

 

8.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 

5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 



kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

8.4. Zamawiający skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych. 

 

8.5. W celu poświadczenia, iż brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie 

zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 Ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

a) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy; 

 

b) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 

z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

 

c) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

 

d) Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w 

przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem 

dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

 

8.6. Zamawiający wymaga, aby wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 

przedkładał oświadczenie dotyczące braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, oraz dokument 

wyszczególniony w pkt. 8.5. lit. a (na wezwanie z art. 26 ust. 2- o ile dotyczy). 

 

8.7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast 

dokumentów urzędowych określonych powyżej składa: 

 

a) Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

 

b) Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 

w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert; 

 

c) Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 



4) Punkt 13A10 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 

13.10. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz 

opisanych w następujący sposób: 

 

„Oferta w postępowaniu: Przebudowa i naprawa Fortu III na terenie Nowego Zoo, 

 NIE OTWIERAĆ przed dniem 27.01.2021 roku, godz. 09:15”. 

 

 

2) Punkty 14. SIWZ otrzymują brzmienie: 

 

14.1. Oferty należy składać do dnia 27.01.2021 roku, do godz. 9:00 w siedzibie Wielkopolskiej Grupy Prawniczej 

(adres: Grudzieniec 64, 60-100 Poznań, Polska). lub (w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym) za pośrednictwem platformy „E-publiczny doradca”. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po 

terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy. 

 

14.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.01.2021 roku, o godz. 9:15 w siedzibie Wielkopolskiej Grupy Prawniczej 

Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k. 

 

14.3. Otwarcie ofert jest jawne. Ze względów bezpieczeństwa brak jest możliwości fizycznej obecności 
zainteresowanych osób podczas otwarcia ofert. Zamawiający informuje, że otwarcie ofert zostanie 
przeprowadzone zdalnie, za pomocą ogólnodostępnego streamingu online z otwarcia ofert. Publiczną sesję 
otwarcia ofert można będzie śledzić na stronie internetowej http://webinar.wgpr.pl/b/wrg-zf6-6tn . 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4a Ustawy informuje, iż dokona stosownych zmian w treści 

ogłoszenia o zamówieniu. 

 

 

Bartosz Kozłowski 
Specjalista ds. zamówień publicznych 

 

http://webinar.wgpr.pl/b/wrg-zf6-6tn

