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Treść zapytań oraz mjaśnienia

dotyczące specńikacji istotnych warunków zamówienia

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego projektowanego budynku i otoczenia

Centrum Edukacji Przyrodniczej Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz ze scenariuszem wstępnym

wystawy stałej oraz kosztorysem wstępnym przedsięwzięcia” ; nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Publicznych UZP 634193-N-2017 ; data zamieszczenia: 2017-12-19

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.

Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji

istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1

„W związku z wymogami Zamawiającego dotyczącymi kryterium oceny „Rozwiązania techniczno-

funkcjonalne”, koniecznością jego szczegółowego opisu wraz przygotowaniem wielu rozwiązań

techniczno-funkcjonalnych, w tym również wariantów, wykonania wizualizacji, zgodnie z założeniami

programowymi, Oferent zwraca się do Zamawiającego 0 wydłużenie terminu składania ofert o co

najmniej 14 dni robocze.

Zamawiający powinien również wziąć pod uwagę, iż przyjmując za jedno z kryteriów ocenę pracy

twórczej, należy przeznaczyć odpowiednią ilość czasu na jej wykonanie. Takie postępowanie nosi

znamiona konkursu, dla którego przeznacza się nie mniej niż 60-90 dni. Ponad to część czasu na

przygotowanie ofert biegnie w okresie świąteczno - noworocznym, co dodatkowo ogranicza pracę

zespołów chcących wystartować w postępowaniu. Oferent stawia sobie za cel opracowanie rzetelnego,

kreatywnego i konkurencyjnego materiału mogącego spełnić wymagania Zamawiającego.

Zamawiający winien wziąć również pod uwagę wyniki poprzedniego przetargu, w którym to oferty nie

spełniły ani wymogów formalnych ani merytorycznych, co jasno pokazuje, iż pomimo wydłużenia terminu

o 14 dni okazał się on niewystarczający.”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, termin składania ofert nie ulega zmianie.
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Pytanie 2

„Proszę o podanie informacji o budżecie jaki Zamawiający planuje przeznaczyć na inwestycję:

1. inwestycję w obiekt kubaturowy wraz z podstawowym wyposażeniem,

2. Wystawę stałą, na która zakłada się powierzchnię około 800-1000m2."

Odpowiedź Zamawiającego
 

Zamawiający informuje, że informacje odnośnie wysokości środków przeznaczonych na realizację

inwestycji zarówno w kwestii budynku Centrum jak i urządzonej w nim wystawy stałej zostaną ustalone

na podstawie wykonania zamówienia będącego wynikiem niniejszego postepowania — zgodnie z treścią

pkt. 3.5 SIWZ
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