
ZP-2380-738-33/17/451/2018 Katowice, dnia 07.02.2018r.

egz. pojedynczy

Komenda  Wojewódzka  Policji  w  Katowicach,  informuje,  że  do  postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego  na:  „Budowa  nowej  siedziby  Komendy  Miejskiej  Policji  w  Sosnowcu  przy  ul.  Aleksandra  Janowskiego
w Sosnowcu” wpłynęły zapytania i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie  1:  Prosimy  o  potwierdzenie,  że  rozliczenie  robót  będzie  odbywało  się  na  podstawie  częściowego  odbioru  robót
dokonywanego  w  cyklach  miesięcznych.  Jeśli  Zamawiający  przewiduje  inną  częstotliwość  rozliczeń,  prosimy  o  precyzyjne
wskazanie przewidywanego planu fakturowania.

Odpowiedź:  Zamawiający  nie  jest  w  stanie  określić  częstotliwości  odbiorów  częściowych,  a  co  za  tym  idzie  częstotliwości
fakturowania.

Pytanie 2: Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca w zakresie spełnienia warunku dot. Wskaźników bieżącej płynności finansowej
oraz rentowności może polegać na zasobach podmiotu trzeciego,  pod warunkiem, że zarówno wskaźnik bieżącej płynności jak
i rentowności będzie spełniony przez jeden podmiot i nie jest konieczne tworzenie w tym celu konsorcjum.

Odpowiedź:  Zamawiający  potwierdza,  że  Wykonawca  może  polegać  na  zdolnościach  innych  podmiotów  w zakresie  systuacji
ekonomicznej lub finansowej, w szczególności przedstawiając zobowiązanie innego podmiotu wg. wzoru stanowiącego załącznik nr
6 do SIWZ. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli co najmniej jeden podmiot posiada zdolność ekonomiczną
wyznaczoną wymaganymi wskaźnikami, o których mowa w rozdziale III punkt 3ba i 3bb SIWZ (jeden lub każdy z podmiotów, na
którego zdolnościach powołuje się Wykonawca musi indywidualnie posiadać wymaganą zdolność ekonomiczną), z uwagi na fakt, iż
są to wskaźniki niemożliwe do zsumowania.

Pytanie  3:  Prosimy  o  potwierdzenie,  że  w  przypadku  gdy  Wykonawcy  na  etapie  składania  ofert  nie  są  znane  nazwy  firm
podwykonawczych, a Wykonawca mimo tego zamierza zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcom, to w załączniku nr 1
do SIWZ pkt 13 Formularza Oferty Wykonawca nie ma obowiązku podania nazw i danych kontaktowych podwykonawców. (Chodzi
oczywiście  o  sytuację,  w  której  Wykonawca  nie  korzysta  z  zasobu  podmiotu  trzeciego  do  spełnienia  warunków  udziału
w postępowaniu).

Pytanie  4:  Prosimy o potwierdzenie,  że  określenie  zakresu prac przewidzianych do podzlecenia  firmom podwykonawczym nie
wyklucza zmiany / poszerzenia tego zakresu na etapie prowadzenia robót.

Odpowiedź  na  pytanie  3 i  4:  Zamawiający  udzielił  odpowiedzi  w dniu  25.01.2018r.  W przypadku gdy Wykonawcy na etapie
składania  ofert  nie  są  znane  nazwy  firm  podwykonawczych,  Wykonawca  nie  musi  ich  wykazywać  w  formularzu  ofertowym
i w JEDZ. Udział podwykonawcy w realizacji  robót jest  możliwy na każdym etapie realizacji  przedmiotowego zamówienia,  po
spełnieniu przesłanek zawartych w § 2 wzoru umowy – załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający potwierdza, że określenie zakresu
prac  przewidzianych  do  podzlecenia  firmom  podwykonawczym  nie  wyklucza  zmiany  /  poszerzenia  tego  zakresu  na  etapie
prowadzenia robót z zachowaniem zasad określonych w § 2 wzoru umowy – załącznik nr 2 do SIWZ.

Pytanie 5: W SIWZ dotyczącym postępowania ZP-2380-738-33/2017 czytamy że wycenę należy sporządzić w oparciu o przedmiary
stanowiące zał. nr 9 do SIWZ oraz ze dokumentacja jest  tylko pomocniczo do wyceny.  Prosimy o potwierdzenie że kosztorysy
uproszczone sporządzone w oparciu o przedmiary z zał. 9 nie mogą odbiegać od przedmiarów co do opisów pozycji, jednostki miary
oraz ilości przedmiarowej. Prosimy o potwierdzenie że każdorazowo jeśli Wykonawca stwierdzi rozbieżność miedzy dokumentacją
i przedmiarem bądź to w opisie pozycji, materiale bądź to w  ilość należy wycenę sporządzić zgodnie z przedmiarem. 

Odpowiedź: Kosztorys ofertowy Wykonawca winien sporządzić zgodnie z załączonymi do postępowania aktualnymi przedmiarami
robót.

Pytanie 6: W nowych przedmiarach udostępnionych przez Zamawiającego, w opisach pozycji pojawiła się informacja o  wydaniu
katalogu np. „Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001”, „IGM wyd. I 1995”, itp. – czy wymagane jest zamieszczenie tego typu
informacji w kosztorysach Wykonawcy czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymogu?.

Odpowiedź: Nie ma obowiązku stosowania powyższego w złożonych przez Wykonawcę przedmiarach.

Pytanie  7: Czy  w  zakresie  wyceny  należy  ująć  (jeśli  tak,  to  w  której  pozycji)  pomiary  i  regulacji  instalacji  wentylacji  czy
zamawiający będzie posługiwał się usługą zewnętrzną w celu wyregulowania i przeprowadzenia pomiarów wydajności układów
wentylacyjnych?

Odpowiedź: Powyższe koszty należy uwzględnić w pozycji 298 kosztorysu Instalacje sanitarne.
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