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Egz. pojedynczy

Komenda  Wojewódzka  Policji  w  Katowicach,  informuje,  że  do  postępowania  prowadzonego  w  trybie
przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa i rozbudowa źródła ciepłej wody użytkowej (cwu) wraz z instalacją
cwu w budynku Komendy Powiatowej Policji  w Będzinie” wpłynęły zapytania i zgodnie z art. 38 ust.  2 ustawy
Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1: W związku z odpowiedzią na moje zapytanie z  dnia 19.10.2016 i  udzielonymi na nie odpowiedzi,
uważam je za nie wystarczające.
W dalszym  ciągu  brak  odpowiedzi  o  demontażu  starej  instalacji  w  pozycji  34  jest  tylko  demontaż  urządzeń  do
podgrzewania  wody  wraz  z  podejściami  oraz  odcinkami  orurowania  co  z  resztą  instalacji–  może  nie  należy
demontować, może zamawiający sam zdemontuje, albo już są zdemontowane?
Odnośnie braku demontażu i ponownego montażu armatury nie uzyskałem odpowiedzi? Rozumiem zatem, że armatura
(umywalki, baterie umywalkowe, baterie prysznicowe, sedesy, pisuary są już zdemontowane i nie należy ich ponownie
montować jedynie doprowadzić w wyznaczone miejsca podejścia dopływowe?
Odnośnie wykucia bruzd w przedmiarach jest  tylko 150m – w przedmiarach rur  jest  łącznie 757 m. Idąc w duże
uproszczenie bo nie wszędzie w bruździe są 3 rury 757: 3 = 252 m, może część przewodów nie trzeba prowadzić
w bruzdach. W dokumentacji jednak już wcześniej cytowałem
Projekt A. Część Sanitarna
3.4. Przewody i armatura
Przewody należy prowadzić w bruzdach ściennych.
Proszę o szczegółowe wyjaśnienia.

Odpowiedź na pytanie nr 1: Roboty, o które pyta Wykonawca, ujęte są w następujących pozycjach przedmiaru robót:
15, 16, 17, 29, 34.
Pozostała  część  robót,  o  które  pyta  Wykonawca,  są  lub  będą  wykonywane  w  ramach  aktualnie  trwających  prac
remontowych w budynku Komendy Powiatowej Policji w Będzinie.
Nie ma zatem konieczności zmiany przedmiaru robót.

Pytanie nr 2: Proszę o udostępnienie projektów technicznych w wersji PDF.

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający informuje,  iż  udostępnia  rysunki  techniczne w formacie  .pdf  zgodnie
z załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 3: Zapytanie dotyczy przetargu na przebudowę i rozbudowę źródła ciepłej wody użytkowej (cwu) wraz
z instalacją  cwu  w  budynku  Komendy  Powiatowej  Policji  w  Będzinie  (sprawa  numer:  ZP-2380-405-68/2016)  –
chciałabym  potwierdzić,  czy  dwie  referencje,  które  muszą  być  dołączone  do  przetargu  dot.  wykonania  robót
ogólnobudowlanych obejmujących wykonanie instalacji elektrycznych, powinny obejmować zakres prac, na jaką kwotę
netto? Zgodnie z załącznikiem numer 4, pkt. 2, (do SIWZ) otrzymanym od Państwa, widnieje tam kwota 500 000
złotych netto – czy jest ona poprawną kwotą?

Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami Rozdz. III pkt 2 lit. a):  „Wykonawca
spełni warunek jeżeli wykaże, że: wykonał jedną robotę polegającą na wykonaniu, remoncie lub przebudowie instalacji
ciepłej wody użytkowej wraz z węzłem cwu na kwotę, co najmniej 100 000,00 zł netto.  Na potwierdzenie spełniania
warunku  Zamawiający  żąda:  (1)  na  podstawie  art.  25a  ust.  1  ustawy  Pzp  –  dołączenia  do  oferty  oświadczenia



o spełnieniu tego warunku – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ; (2) na podstawie art. 26 ust. 2
ustawy  Pzp  –  przedstawienia  przez  Wykonawcę,  którego  oferta  zostanie  najwyżej  oceniona,  na  wezwanie
Zamawiającego, wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu  składania  ofert  albo  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  a  jeżeli  okres  prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów,
na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały
wykonane  należycie,  w  szczególności  informacji  o  tym  czy  roboty  zostały  wykonane  zgodnie  z przepisami  prawa
budowlanego i  prawidłowo ukończone,  przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest  w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.  Wykaz musi
potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w Rozdz. III pkt.  2.”. Jednocześnie
Zamawiający informuje, iż modyfikuje załącznik nr 4 do SIWZ.

Pytanie nr 4: Czy obiekt zostanie udostępniony wykonawcy bez ograniczeń dla realizacji zadania?

Odpowiedź na pytanie nr 4: Prace związane z montażem instalacji ciepłej wody użytkowej wykonywane będą w
obiekcie czynnym.
Przebudowa i  rozbudowa źródła  ciepłej  wody użytkowej  (cwu)  nie  może ograniczyć  dostawy ciepła  na  potrzeby
ogrzewania budynku w okresie grzewczym.
Na czas prowadzenia robót (montaż instalacji  ciepłej wody użytkowej) w pomieszczeniach sanitarnych zakłada się
wstrzymanie dostawy ciepłej wody użytkowej do tych pomieszczeń. Jednak na czas prowadzenia robót należy zapewnić
dostawę ciepłej wody użytkowej z dotychczasowych źródeł do przynajmniej 3 pomieszczeń sanitarnych w budynku.

Załączniki:
1. rysunki techniczne w formacie .pdf
2. zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ

Wyk. w 1 egz. M.K.
zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego


