
 
 

 

 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie dokumentacji projektowej modernizacji 

zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo – konferencyjnego 
dla Powiatu Poznańskiego. 

 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:    Data:  

ZP.272.00019.2017    14.04.2017 r. 

l.dz.: ZP.KW-00177/17    

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U.  z 2015 r., poz. 2164, ze zm.), informuję, iż do Zamawiającego wpłynęło zapytanie 

dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
ZAPYTANIE: 
Czy warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie doświadczenia na wykonanie dokumentacji 

przebudowy lub remontu obiektu z miejscami noclegowymi min. 40 miejsc i jednocześnie ten obiekt musi 

być wpisany do rejestru zabytków? Jeśli tak, to jest to warunek bardzo mocno zawężający i ograniczający 

konkurencyjność. Obiekty zabytkowe nie zawsze są dostosowywane na funkcję hotelowo – noclegową. 

Wnoszę o możliwość dopuszczenia posiadania doświadczenia z wykonania oddzielnej dokumentacji 

na przebudowę obiektu zabytkowego oraz oddzielnej dokumentacji dla przystosowania obiektu 

do zapewnienia miejsc noclegowych. 

 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający uzna spełnienie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli Wykonawca 

wykaże m.in. realizację minimum jednej usługi obejmującej swoim zakresem sporządzenie dokumentacji 

projektowej dotyczącej przebudowy lub remontu, polegającego na przystosowaniu obiektu w części lub 

w całości do zapewnienia miejsc noclegowych, w liczbie nie mniejszej niż 40, przeprowadzonym w budynku 

wpisanym do rejestru zabytków. 

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej modernizacji zabytkowego dworu 

w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo – konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego. 

Bardzo ważnym zagadnieniem jest przystosowanie obiektu do obowiązujących przepisów związanych 

z bezpieczeństwem pożarowym, w tym związanych z ewakuacją osób korzystających z miejsc noclegowych 

w ilości, do której ma być dostosowany obiekt, a także spełnienie wymogów stawianych budynkom 

w zakresie sanitarno – epidemiologicznym i bhp. 

Modernizacja zabytkowego budynku jest szczególnym przypadkiem, wymagającym odpowiedniego 

doświadczenia w stosowaniu przepisów i możliwych odstępstw od przepisów jak również znajomości 

specjalistycznych rozwiązań technicznych. 

W związku z powyższym Zamawiający nie zmienia warunków udziału w postępowaniu, które zostały 

określone w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności 

Wykonawców do należytego wykonania zadania.  
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