PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O ZNAKU ZP 2/2018
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań
i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na wykonanie
robót budowlanych polegających na przebudowie termomodernizacyjnej budynku – należącego do
Zamawiającego Pawilonu nr 3 przy ul. Wielickiej 267 w Krakowie.

Pytanie nr 1:
„SIWZ – pkt IX ppkt 9 litera d brzmi „W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną lub
konsorcjum ……… …………. oświadczenie, o którym mowa w ppkt.1 lit. b dotyczyć powinno
osobno każdego ze wspólników spółki lub każdego z uczestników konsorcjum …” Wspomniane
wyżej oświadczenie zawiera w swej treści m.in.:
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu ……
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu…
W przypadku oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu … zrozumiałym jest, iż każdy
z uczestników konsorcjum osobno winien złożyć przedmiotowe oświadczenie, ale w przypadku
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu …… uczestnicy konsorcjum
spełniają łącznie a nie samodzielnie warunki udziału – jak więc poprawnie należy złożyć
przedmiotowe oświadczenie:
a) jedno oświadczenie podpisane przez każdego uczestnika konsorcjum?
b) rozdzielić oświadczenie na:
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu …. dla każdego z uczestników konsorcjum oddzielnie
i podpisane przez każdego uczestnika konsorcjum a oświadczenie o spełniania warunków udziału
w postępowaniu … łącznie dla wszystkich uczestników konsorcjum podpisane przez pełnomocnika
konsorcjum?”
Odpowiedź:
Należy rozdzielić przedmiotowe oświadczenie tak, aby jego część dotycząca niepodleganiu
wykluczeniu z postępowania została podpisana przez wszystkich uczestników konsorcjum,
natomiast jego część dotycząca spełniania warunków udziału w postępowaniu została podpisana
przez lidera konsorcjum. Oświadczenie należy rozdzielić poprzez przekreślenie odpowiednich
części na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Nie należy tworzyć innego wzoru
oświadczenia.

Pytanie nr 2:
„SIWZ – proszę o potwierdzenie, iż istnieje możliwość nie zgłoszenia podwykonawcy wykazanego

w formularzu ofertowym?”
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że istnieje możliwość zgłoszenia podwykonawcy nie wykazanego
w formularzu ofertowym.

Pytanie nr 3:
„SIWZ – ze względu na niejednoznaczny zapis pkt IX ppkt 1 lit c proszę o potwierdzenie, iż do
oferty należy dołączyć kosztorys uproszczony.”
Odpowiedź:
Do oferty należy dołączyć kosztorys sporządzony metodą szczegółową. Kosztorys winien zostać
przygotowany za pomocą odpowiedniego oprogramowania.

Pytanie nr 4:
„Proszę o udostępnienie kosztorysu ślepego szczegółowego dla instalacji niskoprądowych.
W udostępnionym przedmiarze instalacji niskoprądowych trudno dopasować materiały do pozycji
(brak opisu materiału w opisie pozycji) oraz są zmiany w pozycjach w normach robocizny?”
Odpowiedź:
Zamawiający udostępnia kosztorys ślepy szczegółowy dla instalacji niskoprądowych – stanowiący
załącznik do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie nr 5:
„Stolarka okienna PVC:
- Proszę o podanie klasy antywłamaniowej okien na parterze i w piwnicy.
- Współczynnik Rw dla okna. Dla okna referencyjnego czy każdej z konstrukcji okiennej.
Dodatkowo proszę o informację czy do obliczeń przyjąć nawiewniki?”
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania na poziomie piwnic i parteru stolarki okiennej o klasie
odporności na włamanie RC2. Współczynnik Rw izolacyjności akustycznej określony został
w opisie projektu architektury. Informacja dotycząca nawiewników wskazana została w zestawieniu
okien oraz drzwi zewnętrznych.

Pytanie nr 6:
„Stolarka

drzwiowa

wewnętrzna:

czy

w

któryś

drzwiach

przewidziane

są:

okucia

antywłamaniowe, okucia antypaniczne bądź siłowniki napowietrzające?”
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Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż pełny opis stolarki drzwiowej wewnętrznej przedstawiony został
w zestawieniu stolarki drzwiowej oraz w opisie projektu architektury. Zamawiający wymaga
zaoferowania od Wykonawców stolarki drzwiowej odpowiadającej opisowi wskazanemu w ww.
dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 7:
„Stolarka drzwiowa zewnętrzna: czy w któryś drzwiach przewidziane są: okucia antywłamaniowe,
okucia antypaniczne bądź siłowniki napowietrzające?”
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż pełny opis stolarki drzwiowej zewnętrznej przedstawiony został
w zestawieniu ślusarki aluminiowej drzwi i ścianek oraz w opisie projektu architektury.
Zamawiający wymaga zaoferowania od Wykonawców stolarki drzwiowej odpowiadającej opisowi
wskazanemu w ww. dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 8:
„Fasady: czy w któryś drzwiach/oknach przewidziane są: okucia antywłamaniowe, okucia
antypaniczne bądź siłowniki napowietrzające?”
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż pełny opis okien i drzwi przedstawiony został w ww. zestawieniach oraz
w opisie projektu architektury. Zamawiający wymaga zaoferowania od Wykonawców drzwi i okien
odpowiadających opisowi wskazanemu w ww. dokumentacji projektowej.
Pytanie nr 9:
„Proszę o podanie grubości powłoki hydroizolacyjnej PCV „OGEN” – brak informacji
w dokumentacji projektowej?”
Odpowiedź:
Grubość powłoki hydroizolacyjna PCV typu Ogen wskazana została na stronie 12 opisu do projektu
architektury i wynosi 1,5 mm.

Pytanie nr 10:
„Dokumentacja przetargowa zawiera projekt zieleni – brak natomiast przedmiaru dla
projektowanej zieleni – proszę o potwierdzenie, iż zawarta w ww. projekcie zieleń nie jest objęta
przedmiotowym zamówieniem, w przeciwnym przypadku proszę o zamieszczenie stosowanego
przedmiaru?”
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Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż zieleń jest objęta przedmiotowym zamówieniem i w załączeniu do
niniejszych odpowiedzi udostępnia przedmiar zieleni.

Pytanie nr 11:
„Proszę o udostępnienie projektu technologicznego na który powołuje się autor projektu instalacji
wod-kan, celem wyceny występujących w przedmiarze:
- myjnia – dezynfektor
- urządzenie do mycia wózków,
- zmywarka z wypażaczem”
Odpowiedź:
Zamawiający udostępnia opisy urządzeń wskazanych w pytaniu oraz projekt technologiczny
wskazujący rozmieszczenie ww. urządzeń. Zamawiający informuje, iż nie należy wyceniać
w ofercie innego sprzętu niż ten wskazany w przedmiarach robót.

Pytanie nr 12:
„Przedmiar Instalacje wod-kan – proszę o podanie ilości czyszczaków kanalizacyjnych fi 160 mm w
poz. 6.17 (brak w przedmiarze). ”
Odpowiedź:
Należy wycenić 61 sztuk czyszczaków kanalizacyjnych.
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