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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  KMP Szczecin - budowa i modernizacja obiektów przy ul. Kaszubskiej 35

-  przebudowa  i  modernizacja  budynku  A  z  adaptacją  poddasza  na  cele  użytkowe

wraz z zagospodarowaniem terenu - cz.2

  Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 uPzp Zamawiający przekazuje pytania, które wpłynęły do Zamawiającego

w dniach 29-30.05.2018 r. wraz z wyjaśnieniami i zmianami siwz:

Pytanie nr 1   

„strona 7 punkt 1.2. ppkt 3) zawiera zapis :  „zdolności technicznej lub zawodowej w postępowaniu dotyczące:

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 użyteczności publicznej wpisanych  z wykonaniem

robót   branży  łącznie: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej  i teletechnicznej  o wartości zadania nie mniejszej niż

2 450 000,00 zł brutto w ramach jednej umowy”. 

Czy  Zamawiający  wymaga  aby  Wykonawca  wykazał  się  wymaganymi  robotami  budowlanymi  na  obiekcie

wpisanym w taki  sam rejestr  jak obiekt  będący przedmiotem postępowania tj.  Gminna Ewidencja  Zabytków

prowadzonej w oparciu o art. 4 Ustawy z dn. 17 września 2003 roku o ochronie i opiece nad zabytkami ? 

Odpowiedź:

Zamawiający  nie  wymaga  wykazania  się  wymaganymi  robotami  budowlanymi  na  obiekcie  wpisanym

w Gminną Ewidencję Zabytków.

Pytanie nr 2  

Czy  zamawiający  wymaga  aby  Wykonawca  wykazał  się  robotami  budowlanym,  gdzie  wartość  branży

teletechnicznej byłaby nie mniejsza niż 2 450 000, 00 zł ?

Odpowiedź:

Nie.  Zmawiający  nie  wymaga  aby  Wykonawca  wykazał  się  robotami  budowlanym,  gdzie  wartość  branży

teletechnicznej byłaby nie mniejsza niż 2 450 000, 00 zł. Wartość 2 450 000, 00 zł jest wymagana dla całości

robót branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej.

Pytanie nr 3  

Czy Zamawiający wymaga aby instalację i montaż elektronicznych systemów alarmowych w przedmiotowym

postępowaniu ze strony Wykonawcy wykonali Kwalifikowani Pracownicy Zabezpieczenia technicznego wpisani

na  Listę  Kwalifikowanych  Pracowników  Zabezpieczenia  Technicznego  prowadzoną  przez  Komendanta

Wojewódzkiego Policji zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 1997 nr 114

poz. 740 z późn. zm) ?



Odpowiedź:

Nie, Zmawiający nie wymaga aby instalację i montaż elektronicznych systemów alarmowych w przedmiotowym

postępowaniu  ze  strony  Wykonawcy  wykonywali  Kwalifikowani  Pracownicy  Zabezpieczenia  Technicznego

wpisani na Listę Kwalifikowanych Pracowników Zabezpieczenia Technicznego prowadzoną przez Komendanta

Wojewódzkiego Policji zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 1997 nr 114

poz. 740 z późn. zm). 

Pytanie nr 4  

Czy  Zamawiający  uzna  za  spełniony  warunek  zatrudnienia  osoby  niepełnosprawnej  (na  podstawie  umowy

o  pracę,  na  pełen  etat),  jeżeli  Wykonawca  zatrudnia  taką  osobę,  a  w przypadku  wygrania  przedmiotowego

postępowania będzie ona realizowała wykonanie przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Tak.  Zamawiający  uzna  za  spełniony  warunek  zatrudnienia  przy  realizacji  zadania  osoby  niepełnosprawnej

(na podstawie umowy o pracę, na pełen etat), jeżeli Wykonawca zatrudnia już taką osobę i w przypadku wygrania

przedmiotowego postępowania będzie ona realizowała wykonanie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 5    

Z uwagi na złożoność projektu Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert o dodatkowe

14 dni. Pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku umożliwi nam złożenie oferty w ww. postępowaniu przetargowym.

Odpowiedź:  

Zamawiający nie przychyla się do prośby Wykonawcy i nie przedłuża terminu składania ofert o 14 dni. 

W  związku  z  powyższymi  odpowiedziami  Zamawiający  modyfikuje  treść  warunku  określonego

w rozdziale V ust. 1 pkt 1.2 ppkt 3) siwz dot. zdolności technicznej lub zawodowej, który otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymaganą  zdolność zawodową zapewniającą należyte wykonanie

zamówienia,  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 i teletechnicznej

o wartości zadania nie mniejszej niż 2 450 000,00 zł brutto w ramach jednej umowy.

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.”

 Jednocześnie  Zamawiający  przedłuża  termin  składania  i  otwarcia  ofert  oraz  wniesienia  wadium

określony w siwz do dnia 13.06.2018 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

wyk. w 1 egz.

wyk. K.K.


