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dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,
915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349), zwanej dalej „uPzp” na „świadczenie usług kominiarskich
w obiektach służbowych Policji”.

 Na  podstawie  art.  38  ust.  1,  2  i  4  uPzp  Zamawiający  przekazuje  treść  zapytań,  które  wpłynęły
do Zamawiającego w dniach 19 i 20.04.2015 r. wraz z wyjaśnieniami i zmianami treści siwz :

Pytanie 1

Zamawiający zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego art 62 określił w SIWZ, że zlecenie mogą wykonywać
osoby  posiadające  uprawnienia  mistrza  kominiarskiego  lub  osoby  posiadające  odpowiednie  uprawnienia
budowlane i będące członek Izby Budowlanej z opłaconą składką. Natomiast we wzorze umowy w art 4, ust 2 pkt 2
istnieje zapis o posiadaniu uprawnień mistrza kominiarskiego. Proszę o poprawienie oczywistej pomyłki pisarskiej
w wzorze umowy i wpisaniu zgodnie z przepisami prawa budowlanego i wymaganiami określonymi w SIWZ,
że wykonawca zobowiązuje się do posiadania - uprawnień mistrza kominiarskiego w odniesieniu do przewodów
kominowych grawitacyjnych lub uprawnień budowlanych odpowiedniej specjalności w odniesieniu do przewodów
kominowych  grawitacyjnych  oraz  przewodów,  w  których  ciąg  kominowy  jest  wymuszony  pracą  urządzeń
mechanicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapis w § 4, ust 2 pkt 2, który przyjmuje brzmienie „posiadania  świadectwa nadania
mistrza w rzemiośle kominiarskim zgodnie z art.  62 ust. 6 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane lub uprawnień
budowlanych odpowiedniej specjalności w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych, przewodów
spalinowych  i wentylacyjnych”.

Pytanie 2

Zamawiający określił w załącznikach do umowy nr 6,1 do 6,21, że termin wykonania usługi nie może być dłuższy
niż 20 dni roboczych. Jednocześnie Zamawiający wymaga przeprowadzenia czyszczeń przewodów kominowych,
na przykład dymnych, cztery razy do roku, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem. Powyższe czyszczenia
powinny  być  przeprowadzane  raz  na  każdy  kwartał,  a  nie  4  razy  w  ciągu  20  dni.
Prosimy o uściślenie, czy Zamawiający wymaga przeprowadzenia wyłącznie przeglądu przewodów kominowych
w  ciągu  20  dni  roboczych  od  podpisania  umowy,  natomiast  czyszczenia  przewodów  kominowych  zgodnie
z częstotliwością określoną w rozporządzeniu w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy.

Odpowiedź:

Kwestie  powyższe  regulują  zapisy  w  rozdziale  XII  pkt  6  cyt.  „Zamawiający       wymaga  wskazania  przez
Wykonawcę  w  ofercie  oprócz  ceny  także  terminu  realizacji  usługi  w  załączniku  od  nr  6.1  do  6.21  do  siwz
odpowiednio dla każdej części zamówienia oraz zgodnie z zapisami rozdziału XIII siwz.”
Natomiast zgodnie z zapisami rozdziału XIII pkt 1 specyfikacji istotnych warunków  zamówienia cyt.: 
„Przez termin realizacji usługi Zamawiający przyjmuje wykonanie przez Wykonawcę usługi 1 usługi (cząstkowej)
przeglądu  i  czyszczenia od  dnia  zlecenia  przez  Zamawiającego  odpowiednio  dla  każdej  części  zamówienia.
Zamawiający wymaga podania przez Wykonawcę w ofercie, dla każdej części odrębnie, terminu realizacji 1 usługi
w pełnych dniach roboczych. Zamawiający wymaga zaoferowania terminu wykonania usługi nie dłuższego niż 20
dni roboczych. Jeżeli wykonawca zaproponuje czas realizacji usługi dłuższy niż 20 dni roboczych do oceny ofert
zostanie przyjęty czas 20 dni roboczych i taki zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą. W przypadku gdy
Wykonawca w złożonej ofercie nie określi terminu realizacji usługi to otrzyma w ramach niniejszego kryterium 0,00
pkt.”

Pytanie 3

Dotyczy budynku KKP w Wałczu  ul.  Kościuszki  31  gdzie  występują  2 przewody kominowe spalinowe tzn.
pomieszczenie  służbowe  ora  pomieszczenie  kuchni  /  urządzenia  gazowe  cieplej  wody  użytkowej  /  
Proszę o dokonanie aktualizacji w Formularzu kalkulacji cenowej do przetargu na usługi kominiarskie.



Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 6.12 formularza kalkulacji cenowej dla części XII – obiekty
służbowe KPP w Wałczu w pozycji nr 2 w kolumnie 6   było 1  jest 2.

W załączeniu zmodyfikowane załączniki  :  formularz kalkulacji  cenowej dla części  nr  12 – załącznik
nr 6.12 , oraz wzór umowy – załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

             W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert w zakresie części nr
12 – obiekty służbowe KPP w Wałczu do dnia 28.04.2015 r. 

Dla pozostałych części od nr 1 do nr 11 oraz od nr 13 do nr 21 pozostaje bez zmian tj. 24.04.2015 r. Godziny
składania i otwarcia  ofert pozostają bez zmian. 
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