
Szczecin, dnia 10.10.2018 r.

ZZ-2380-114/18

informacja na stronę internetową

dotyczy:  postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  art.  39  i  nast.

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),

zwanej dalej „uPzp” na KPP Sławno - budowa nowej siedziby przy ul. Polanowskiej w Sławnie

I.  Na  podstawie art.  38 ust.  1  i  2   uPzp Zamawiający przekazuje  pytanie,  które  wpłynęło  do Zamawiającego

 w dniu 05.10.2018 r. wraz z wyjaśnieniami i zmianami siwz:

Pytanie:   

Czy  Zamawiający  uzna  za  spełniony  warunek  dotyczący  zdolności  technicznej  jeśli  wykonawca  w  przeciągu

ostatnich trzech lat działalności wykonał co najmniej dwie roboty polegających na budowie budynków i obiektów

budowlanych  wraz  z  wykonaniem  robót  branży:  budowlanej,  sanitarnej,  elektrycznej  o  wartości  zadania

nie mniejszej niż 7 870 000,00 i 6 870 000,00 zł brutto. 

Odpowiedź:

Zamawiający  uzna  spełnienie  warunku  dot.  zdolności  zawodowej  jeżeli  Wykonawca  wykaże,  że  wykonał

należycie  w  ciągu  ostatnich  pięciu  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie: 

-  co  najmniej  jedną  robotę  budowlaną polegającą  na  budowie  (rozbudowie,  nadbudowie,  odbudowie)

przebudowie lub remoncie budynku lub budynków z wykonaniem robót branży łącznie: budowlanej, sanitarnej,

elektrycznej o wartości zadania nie mniejszej niż 8 500 000,00 zł brutto w ramach jednej umowy,

lub 

-  co  najmniej  dwie  roboty  budowlane polegające  na  budowie  (rozbudowie,  nadbudowie,  odbudowie)

przebudowie lub remoncie budynku lub budynków z wykonaniem robót branży łącznie: budowlanej, sanitarnej,

elektrycznej o wartości każdego zadania nie mniejszej niż 6 500 000,00 zł brutto w ramach oddzielnych umów. 

W przypadku złożenia oferty wspólnej np. przez konsorcjum (spółkę cywilną) powyższy warunek dot. zdolności

zawodowej winien w całości spełniać jeden z podmiotów tj. członków konsorcjum (wspólników spółki cywilnej).

Łączenie  zdolności  zawodowej  podmiotów,  członków  konsorcjum  (wspólników  spółki  cywilnej)  w  celu

wykazania spełnienia powyższego warunku Zamawiający uzna za niespełnienie powyższego warunku. 

II. Zamawiający z uwagi na nieodbytą wizję lokalną przewidzianą w dniu 08.10.2018 r. wyznacza termin wizji

lokalnej na dzień 15.10.2018 r. o godz. 10.00 na terenie planowanej budowy przy ul. Polanowskiej w Sławnie 45-

45B w Sławnie (działka nr 268/10). 

III.  Na podstawie art.  38 ust.  4  uPzp Zmawiający dokonuje modyfikacji  załącznika nr  6 do siwz – „Projekt

wykonawczy - branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej” w następującym zakresie:

1. modyfikacja projektu wykonawczego masztu (folder budowlane- maszt) poprzez zamianę :

- rys.  „maszt antenowy 33,0 m-Rys.nr 5 - Widok z góry“ na rys. „Maszt 33,0 m - Rys. nr 5 –maszt- widok z góry.

zm.”;



- „ maszt antenowy 33,0 m - opis techniczny” na „Opis techniczny masztu 33,0 m. zm.)”;

2. modyfikacja projektu „Odprowadzenie wody deszczowej do rowu” poprzez zamianę:

- „Rys. 1” na „Rys. S01 zm.”;

- „Rys. 2” na „Rys. S02 zm.”;

- „opis techniczny sławno deszczówka rów” na „opis techniczny deszczówka zm.”;

3. modyfikacja projektu „fotowoltaika” poprzez: 

- zamianę „opisu technicznego“ na „opis techniczny fotowoltaiki. zm.”;

- zamianę „schematu Sławno“ na załącznik nr 6.1. schemat źródła PV. zm.”;

-  zamianę „Rys.  Nr  1  farma  fotowoltaiczna  -  zagospodarowanie”  na  „załącznik  nr  6.2.  -  projekt

zagospodarowania. zm.”;

- usunięcie „rys. Przejście kabli przez dach”;

- dodanie załączników:

- „załącznik nr 6.3. instrukcja montażu. dod.“ ;

- „załącznik nr 6.4. instalacja fotowoltaiczna o mocy 35.10 kWp. dod.”; 

4.  modyfikacja  projektu  „wewnętrzne”  w  folderze  „sanitarne“  w  zakresie  wentylacji  mechanicznej

budynek główny i strzelnica poprzez:

- zamianę „zestawienie materiałów 1” na: „zestawienie mat. wentylacja 1 zm.”; 

- zamianę części rysunków;

- dodanie rys. nr 22 ;

5. modyfikacja projektu „pompa ciepła” w folderze „sanitarne” w zakresie pompy ciepła:

- poprzez zamianę „rys. nr 5” na „rys. nr 5. zm.”; 

- poprzez dodanie kart doboru wymiennika 68,8 kWp i 172 kWp.

W załączeniu Zamawiający przekazuje : 

1.  załącznik  nr  1  do  odpowiedzi  -  zmodyfikowany  załącznik  nr  6  do  siwz  (zmodyfikowany  projekt  branży

budowlanej ;

2.  załącznik  nr  2  do  odpowiedzi  -  zmodyfikowany  załącznik  nr  6  do  siwz  (zmodyfikowany  projekt  branży

elektrycznej; 

3.  załącznik  nr  3  do  odpowiedzi  -  zmodyfikowany  załącznik  nr  6  do  siwz  (zmodyfikowany  projekt  branży

sanitarnej.

 Jednocześnie  Zamawiający  przedłuża  termin  składania  i  otwarcia  ofert  oraz  wniesienia  wadium

określony w siwz do dnia 25.10.2018 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

wyk. w 1 egz.

wyk. K.K.


