
Projekt realizowany w oparciu o umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

„Modernizacja sieci cieplnej wysokoparametrowej na terenie 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy 19”

ZP-2380-135-44/1617/2017 Katowice, 31.05.2017r.

Egz. Pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Modernizacja sieci cieplnej wysokoparametrowej na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy 19”
wpłynęły zapytania i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1: W rozdziale X — opis sposobu obliczania ceny została zawarta uwaga o następującej treści: Zamawiający dopuszcza
w  kosztorysie  ofertowym  zmiany  metodą  kalkulacji  własnej  wyłącznie  w  zakresie  nakładów  roboczogodzin  i  motogodzin
wynikających z katalogów zawierających nakłady rzeczowe wyceny wskazane w przedmiarze. Wszelkie inne nakłady,  ilości lub
wskaźniki określone w przedmiarze robót lub w katalogach muszą pozostać bez zmian.
W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie jak należy interpretować ten zapis w przypadku pozycji przedmiaru robót: od 19-24
oraz od 218-223, gdzie należy zdemontować istniejące elementy.
Uważamy, że nakłady materiałowe powinny być zerowe — prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź: Wymienione w pytaniu pozycje kosztorysowe 19-24 i 218-223 należy wycenić w całości w oparciu o  kalkulację własną
i fakt ten odnotować w treści opisu pozycji z adnotacją „analogia”

Pytanie  nr 2: Zgodnie  z  treścią  pkt-u  5,  (rozdzial  X SIWZ):  kosztorys  ofertowy w kalkulacji  szczegółowej  wraz  wykazami
robocizny,  i  materiałów,  i  sprzętu stanowiący rozwinięcie kalkulacji  uproszczonej  Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed
podpisaniem  umowy.  W  wersji  szczegółowej  kosztorysu  ofertowego  materiały  wykazywane  w nakładach  pozycji  powinny
odpowiadać opisowi przywołanemu w opisie pozycji.
W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne określenie jakie materiały należy wycenić w pozycjach nr: 66, 67, 83, 84, 86, 87,
91, 92, 93, 104, 108, 111, 127, 128, 129, 130, 131, 152, 154, 155, 156, 157, 161, 162, 265, 266, 270, 271,282, 283, 284, 285, 286,
287,  289,  290,  291,  292,  296,  297,  298,  299,  300,  312,  313,  331,  332,  333,  334,  335,  337,  338 w odniesieniu do zestawienia
materiałów załączonego do projektu.

Pytanie nr 3: W odniesieniu do następujących pozycji zestawienia materiałów: 25, 53, 54, 55, 56, 75, 76, 77, 78, 79, 87, 88, 89, 90,
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 155, 156, 163, 164, 165, 166,
zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie w jakich pozycjach kosztorysu należy wycenić roboty związane z ich montażem. W przypadku
gdy w przedmiarze robót brak jest odpowiedniej pozycji, prosimy o wskazanie podstawy wyceny wraz z ilością jaką należy wycenić.

Odpowiedź (dotyczy pytania nr 2 i  nr 3):  Proszę przygotować kosztorys ofertowy w oparciu o przedmiary oraz zestawienie
materiałów znajdujące się w dokumentacji technicznej.

Pytanie nr 4: W części zestawienia materiałów i przedmiaru wykazują Państwo rury i kolana preizolowane z pogrubioną izolacją
(izolacja plus), a w pozostałej części, przy tych samych średnicach, jest już zwykła izolacja. Które elementy preizolowane należy
przyjąć do wyceny? Z izolacją plus, czy ze zwykłą?

Odpowiedź: Izolację należy przyjąć zgodnie z przedmiarem i dokumentacją techniczną. 

Pytanie nr 5: Zgodnie z ogłoszonym postępowaniem na realizację zadania jak wyżej prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie
czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur stalowych preizolowanych ze szwem. 

Odpowiedź: Należy zastosować materiał jak w przedmiarze i zestawieniu  materiałów.
W przypadku  rur  stalowych  preizolowanych  bez  szwu,  nie  wyrażamy  zgody  na  zastosowanie  zamienników  tj  rur  stalowych
preizolowanych ze szwem.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że zmianie ulegają poniższe terminy:
- termin składnia ofert;
- termin otwarcia ofert;
- termin wnoszenia wadium.

TERMIN TERMIN PIERWOTNY TERMIN NOWY TERMIN

Termin składania ofert 01.06.2017r. godzina 12:00 06.06.2017r. godzina 12:00

Termin wnoszenia wadium 01.06.2017r. godzina 12:00 06.06.2017r. godzina 12:00

Termin otwarcia ofert 01.06.2017r. godzina 12:30 06.06.2017r. godzina 12:30

Wyk w 1 egz. BWSz
Zamieszczono na BIP KWP Katowice


