
 

 Przedsięwzięcie pn. „Poprawa i wzmocnienie ochrony zasobów genowych sukulentów w 

uprawach szklarniowych Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego” dofinansowywane 

ze środków Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy nr 
688/2019/Wn-01/OP-WK/D 

 

 

Wrocław, 06.07.2021 r. 

 

 

nr postępowania: BZP.2712.5.2021.KDD 

Wykonawcy 
(informacja zamieszczona na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania) 

 

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pod 

nazwą: Przebudowa zespołu zabytkowych szklarni nr 1-3 na terenie Ogrodu 

Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Sienkiewicza 23 

 

Na podstawie art. 284 1 i 2 oraz 286 ust. 1, 3 i 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań 

wraz z wyjaśnieniami do przedmiotowego postępowania i zmienia treść specyfikacji warunków 

zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 

Pytanie nr 1:  

Czy potrzebują Państwo szkło budowlane?  

Jeśli tak to w jakiej ilości i jaki rodzaj?  

Jestem w stanie zaproponować dobrą cenę na dostawę bądź dostawę z montażem. 

Odpowiedź nr 1: 

Przedmiotem zamówienia w niniejszym postepowaniu nie jest dostawa i montaż szkła 

budowlanego, a przebudowa zespołu zabytkowych szklarni nr 1-3 na terenie Ogrodu 

Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Sienkiewicza 23. Zamawiający nie 

zamawia samego szkła budowlanego. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 6 do SWZ. 

 

Pytanie nr 2:  

Prosimy o dokonanie modyfikacji warunków udziału w postępowaniu określonych w p. 1.2.4.1  

SWZ.     

- zamiast: co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie lub przebudowie lub 

rozbudowie obiektu/ów szklarniowych do hodowli roślin o kubaturze min. 450 m3       

- jest: co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie lub przebudowie lub 

rozbudowie obiektu/ów szklarniowych do hodowli roślin o kubaturze min. 450 m3 lub co najmniej 

jedną robotę budowlaną polegającą na budowie zewnętrznych przeszkleń (świetliki, fasady) na 

konstrukcji stalowej o powierzchni min. 450 m2. 

Odpowiedź nr 2: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

Zamawiający zmienia warunek udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej i 

zawodowej w rozdziale VI pkt 1.2 ppkt 1.2.4.1 SWZ na:  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: 

1.2.4.1.należycie zrealizował w okresie ostatnich 10 lat od dnia, w którym upływa 

termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie: 

- co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub remoncie lub 

przebudowie lub rozbudowie obiektu/ów szklarniowych do hodowli roślin o kubaturze 

min. 450 m3. 

- co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie lub przebudowie lub 

rozbudowie obiektu wpisanego do rejestru zabytków na kwotę min. 2 000 000 zł 

brutto 
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Wykonawca może wykazać się ww. robotami wykonanymi w ramach jednego zadania 

inwestycyjnego spełniającego łącznie powyższe okoliczności wskazane w ww. 

warunkach. 

Wykonawcy mogą wspólnie wykazać się ww. warunkiem udziału w postępowaniu. 

Do przeliczenia wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający jako 

kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia 

opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, przy 

czym średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: 

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.html 

 

W związku z tym zmienia się rozdział VII pkt 3 ppkt 3.2.1 SWZ na: 

3.Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, 

podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia: 

3.2.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 

10 lat od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty 

i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, 

oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a 

jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; 

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, 

wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, 

w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył; 

Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. 

 

Pytanie nr 3:  

Proszę o zmianę w Rozdziale VI pkt.1.2.4.2 w doświadczeniu Kierownika budowy, tj. proszę o 

zmianę z 5-letniego na 3-letnie doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi na 

stanowisku kierownika.  

Odpowiedź nr 3: 

Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę warunku udziału w postępowaniu dot. 

zdolności technicznej i zawodowej dla kierownika budowy. Zapisy SWZ w tym zakresie 

pozostają bez zmian. 

 

Pytanie nr 4:  

Czy Kierownik budowy będzie zobowiązany do przebywania na stałe na terenie robót podczas 

realizacji prac konserwatorsko-budowlanych? 

Odpowiedź nr 4: 

Zamawiający wymaga, aby Kierownik Budowy przebywał na budowie w takim zakresie 

czasowym, aby zapewnić sprawną technicznie realizację robót budowlanych 

opisanych w dokumentacji projektowej. 

 

 

Pytanie nr 5:  

Czy warunki płatności za wykonane prace są w formie ryczałtowej czy kosztorysowej, płatne 

jednorazowo czy etapami?? 

Odpowiedź nr 5: 

Zgodnie z zapisami wzoru umowy i SWZ umowa ma charakter ryczałtowy a rozliczenie 

za wykonane roboty będzie dokonywane nie częściej niż 1 raz w miesiącu na 

podstawie częściowych protokołów odbioru zgodnie z § 5 wzoru umowy. 
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Pytanie nr 6: 

Proszę o uzasadnienie ograniczenia okresu należytego zrealizowana robót budowlanych do 5 lat, 

a nie do całego okresu działalności przedsiębiorstwa. Doświadczenie firmy powstaje w wyniku 

sumowania należycie zrealizowanych poszczególnych zadań od początku jej powstania, a nie w 

ostatnich 5 latach. 

W nawiązaniu do powyższego proszę o rozpatrzenie zmiany SWZ w pkt 1.2.4.1 rozszerzającej 

warunek udziału w postępowaniu.  

Odpowiedź nr 6: 

Zgodnie z § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy I Technologii z dnia 23 

grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, 

Zamawiający, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub 

zawodowej, może, w zależności od charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub zakresu 

robót budowlanych, dostaw lub usług, żądać następujących podmiotowych środków 

dowodowych m.in. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w 

okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz 

podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (…) 

Zatem żądanie wykazu robót w okresie 5-letnim liczonym wstecz od dnia, w którym 

upływa termin składania ofert w postępowaniu jest wymaganiem adekwatnym do 

przedmiotu zamówienia, a także ma umocowanie w obowiązujących przepisach 

prawa. 

 

Zamawiający jednak wydłuża ten okres do 10 lat wstecz od dnia, w którym upływa 

termin składania ofert, zgodnie z § 9 ust. 4 ww. Rozporządzenia. 

W związku z tym, zmienia się rozdział VI pkt 1.2 ppkt 1.2.4.1 oraz rozdział VII pkt 3 

ppkt 3.2.1 SWZ – zgodnie z odpowiedzią nr 2. 

 

Na pozostałe pytania Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie.  

 

W związku z powyższym Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na 

23.07.2021r. (godziny pozostają bez zmian), a także termin związania ofertą: do 21.08.2021 

r. 

Tym samym zmienia się rozdział XII pkt 1 i 8  

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do 23.07.2021r., do 

godz. 10:00. 

8. Otwarcie ofert nastąpi 23.07.2021 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Biura Zamówień 

Publicznych. 

oraz rozdział X pkt 1 SWZ na: 

1. Wykonawca jest związany ofertą do 21.08.2021 r., jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia 

upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą 

jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

 

W powyższym zakresie zmienia się również Ogłoszenie o zamówieniu. 

 
Ponadto Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. 

Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla 

Wykonawców. 

 

DYREKTOR GENERALNA  

UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

mgr Barbara Starnawska 


