Katowice, dnia 13 listopada 2014 r.
Zamawiający:
Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
ul. Mikołowska 72a, 40 – 065 Katowice

Dotyczy: postępowania ZP 23/2014 na Remont sal dydaktycznych, szatni, pomieszczeń
biurowych i toalet ogólnodostępnych w budynku Akademii Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach przy ul. Raciborskiej 1.

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej:
Prawo zamówień publicznych), w związku z wpłynięciem do Zamawiającego zapytania o poniższej
treści, zamieszcza odpowiedzi :

Pytanie 64:
Brak w przedmiarze elektrycznym przygotowania zaprawy do zaprawiania bruzd. Proszę o
uzupełnienie przedmiaru.
Odpowiedź:
Ujęto w przedmiarze budowlanym.
Pytanie 65:
Proszę o wyjaśnienie czy w zakres zamówienia wchodzi wyposażenie pomieszczeń. Jeśli tak to
proszę o uzupełnienie przedmiaru wraz z podaniem przykładowych typów oraz parametrów
wyposażenia pomieszczeń.
Odpowiedź:
Poza zakresem prac.
Pytanie 66:
W przedmiarze instalacji elektrycznej w dziale 13 - połączenia dodatkowe - projektory ( 4 szt.) podano
przewody. Proszę o wyjaśnienie czy w zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż projektorów.
Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru wraz z podaniem przykładowego typów oraz
parametrów projektorów.
Odpowiedź:
Poza zakresem prac.
Pytanie 67:
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Z powodu Zamieszczeni przez zamawiającego przedmiarów robót w wersji uproszczone zwracam się
z prośbą o zmianę zapisu SIWZ z „Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1.1 kosztorys
ofertowy szczegółowy" na „Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1.1 kosztorys
ofertowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.
Pytanie 68:

W nawiązaniu do orzecznictwa KIO a także zgodnie z ustawą pzp prosimy o dopuszczenie,
by harmonogram rzeczowo- finansowy był składany przez wybranego juz wykonawcę.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgodny, aby harmonogram był składany tylko przez wybranego
Wykonawcę. Każdy z oferentów wraz z ofertą musi złożyć harmonogram rzeczowo-finansowy.
Pytanie 69:
Proszę o podanie przykładowego typu oraz parametrów centrali p.poż wraz z konstrukcją. Jest to
niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza dobranie modelu centrali p.poż przez Wykonawcę.
Pytanie 70:

Część instalacyjna przedmiaru Poz. 44 - 48 - Proszę o wyjaśnienie jakie zawory trzeba wycenić
w podanych pozycjach. Czy mają to być zawory przelotowe ( np. kulowe) czy zwrotne. Jest
to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.
Odpowiedź:
Pozycje należy wycenić zgodnie z podanym w przedmiarze opisem robót i przyjętym KNR.
Pytanie 71:

Część instalacyjna przedmiaru Poz. 70 - Proszę o podanie nakładów w podanej pozycji.
Odpowiedź:
Pozycję należy wycenić zgodnie z podanym w przedmiarze opisem robót i przyjętym KNR.
Pytanie 72:

Część instalacyjna przedmiaru Poz. 82 - 83 - W podanych pozycjach podano grzejniki dwupłatowe
Purmo w ilościach : poz. 82 - 24 sz., poz. 83-1 kpi. Proszę o wyjaśnienie czy w poz.82 należy wycenić
tylko sam montaż a w poz. 83 dostawę grzejników. Proszę o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Jest to
niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadani
Odpowiedź:
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Pozycje należy wycenić zgodnie z podanym w przedmiarze opisem robót i przyjętym KNR.
Pytanie 73:

Część instalacyjna przedmiaru

Poz.84 i 85 - Proszę o podanie przykładowych typów oraz

parametrów wentylatorów w podanych pozycjach.
Odpowiedź:
Pozycje należy wycenić zgodnie z podanym w przedmiarze opisem robót i przyjętym KNR.
Pytanie 74:

Przedmiar roboty budowlane Poz. 19 - Proszę o dodanie do podanej pozycji współczynników
R=0,4 i S=0,5.
Odpowiedź:
Pozycje należy wycenić zgodnie z podanym w przedmiarze opisem robót i przyjętym KNR.
Pytanie 75:

Przedmiar roboty budowlane Poz. 38 - Proszę o podanie przykładowego typu oraz
parametrów taśmy uszczelniającej u styku podłoga - ściana.
Odpowiedź:
Należy

zastosować

taśmę

uszczelniającą

zgodną

z

przyjętym

systemem

izolacji

przeciwwilgociowej.
Pytanie 76:

Przedmiar roboty budowlane Poz. 45, 46, 47, 48 - W podanych pozycjach podano gładzie
jednowarstwowe. Proszę o zmianę w podanych pozycjach na gładzie dwuwarstwowe wraz ze
zmianą opisu oraz dodaniem krotności 2.
Odpowiedź:
Pozycje należy wycenić zgodnie z podanym w przedmiarze opisem robót i przyjętym KNR.
Pytanie 77:

Przedmiar roboty budowlane Poz. 90 - Proszę o zmianę podstawy na KNR 2-02 815-02.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę podstawy na KNR 2-02 815-02.
Pytanie 78:

Przedmiar roboty budowlane

Poz. 94 - W podanej pozycji podano „Dwukrotne malowanie z

gruntowaniem ,podłoży gipsowych farbą n.p. zmywalną lateksową w kolorach S5005B80 G".
Jednakże w projekcie jest podana farba koloru S 3005 - B80G a nie jak podano S5005B80G. Proszę o
wyjaśnienie i korektę w podanej pozycji.
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Odpowiedź:
Pozycję należy wycenić zgodnie z podanym w przedmiarze opisem robót i przyjętym KNR.
Pytanie 79:

Przedmiar roboty budowlane Poz. 95 - W podanej pozycji podano „Dwukrotne malowanie ścian z
gruntowaniem, podłoży gipsowych farbą n.p. zmywalną lateksową w kolorach S1000 N". Jednakże w
projekcie podano farby koloru S 3005 - B80G, S3060- Y80R oraz S4040-B. Proszę o wyjaśnienie
rozbieżności projektu z przedmiarem oraz o korektę w przedmiarze.
Odpowiedź:
Pozycję należy wycenić zgodnie z podanym w przedmiarze opisem robót i przyjętym KNR.
Pytanie 80:

Przedmiar roboty budowlane

Poz. 99 - Proszę o podanie przykładowego typu, rodzaju oraz

parametrów podajnika mydła w płynie (np. pojemność itp.)
Odpowiedź:
Zgodnie z opisem technicznym projektu budowlano-wykonawczego, należy przyjąć do wyceny
systemowy podajnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej. Zamawiający dopuszcza dobranie
modelu podajnika przez Wykonawcę.
Pytanie 81:

Przedmiar roboty budowlane Poz. 100 - Proszę o podanie przykładowego typu, rodzaju oraz
parametrów pojemnika na papier toaletowy.
Odpowiedź:
Zgodnie z opisem technicznym projektu budowlano-wykonawczego, należy przyjąć do wyceny
systemowy pojemnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej. Zamawiający dopuszcza
dobranie modelu pojemnika przez Wykonawcę.
Pytanie 82:

Przedmiar roboty budowlane Poz. 101 - Proszę o podanie przykładowego typu, rodzaju oraz
parametrów suszarki do rąk.
Odpowiedź:
Zgodnie z opisem technicznym projektu budowlano-wykonawczego, należy przyjąć do wyceny
systemową suszarkę do rąk ze stali nierdzewnej. Zamawiający dopuszcza dobranie modelu
suszarki przez Wykonawcę.
Pytanie 83:

Przedmiar roboty budowlane Poz. 102 - 104 - Proszę o podanie parametrów uchwytów dla
niepełnosprawnych (np. długości, średnicy itp.).
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Odpowiedź:
Do wyceny należy przyjąć uchwyty dla osób niepełnosprawnych posiadające atest.
Pytanie 84:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia przez Wykonawcę, posiadającego opłaconą
polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę 1 000 000,00 zł, oświadczenia o zobowiązaniu się do podwyższenia polisy do
3 000 000,00 zł w przypadku wyboru jego oferty przez Zamawiającego za najkorzystniejszą?
Odpowiedź:
Przedstawienie promesy polisy ubezpieczenia OC ważnej przez okres trwania zamówienia nie
potwierdza spełnienia warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być składane, w celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków,
o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, zamawiający może żądać
opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia. Tym samym, na potwierdzenie wymaganej przez
zamawiającego sytuacji ekonomicznej i finansowej dopuszczalne jest złożenie bądź opłaconej
polisy,

bądź

dokumentu

potwierdzającego,

że

wykonawca

jest

ubezpieczony

od

odpowiedzialności cywilnej. Promesa polisy jest natomiast wyłącznie przyrzeczeniem zawarcia
umowy ubezpieczenia, a nie dowodem jej zawarcia. Samo przyrzeczenie nie potwierdza że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia i nie stanowi więc potwierdzenia spełniania
warunku udziału w postępowaniu.

______________________________
Podpis Kierownika Zamawiającego
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