WIZP 270.26.1.2012

Kościerzyna, dnia 13.11.2012r.
………………………..
………………………..
………………………..

dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 5.000.000 euro na realizację zadania pn. „Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej w Kościerzynie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie”.
Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące
zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:
1. W punkcie 10 podpunkt 10.10 jest zapis „cena ofert jest ceną ryczałtową” – natomiast wymagania
dotyczące obliczenia ceny, opracowania kosztorysów i podania wartości robót w ofercie przetargowej
wskazują na cenę kosztorysową.
Proszę wyjaśnić i potwierdzić, czy zgodnie z zapisami SIWZ cena oferty ma być ceną ryczałtową i czy w
tym znaczeniu kosztorys stanowi formę pomocniczą i nie podlega ocenie?
Zgodnie z zapisami SIWZ cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową, w przypadku nieujęcia w kosztorysie
ofertowym wszystkich robót wynikających z dokumentacji, STWiORB Zamawiający uzna, że Wykonawca ujął je w
ogólnej cenie ofertowej. Wykonawca winien cenę oferty wliczyć w oparciu o kosztorysy ofertowe i na podstawie
zakresu robót określonych w dokumentacji projektowej i STWiORB. Kosztorysy ofertowe należy wypełnić
wyliczając poszczególne ceny jednostkowe netto metodą kalkulacji uproszczonej. Wykonawca winien określić
ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w tych formularzach. Cena
podana w ofercie jest ceną ryczałtową, w przypadku nieujęcia w kosztorysie ofertowym wszystkich robót
wynikających z dokumentacji, STWiORB Zamawiający uzna, że Wykonawca ujął je w ogólnej cenie ofertowej.
Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do formularzy kosztorysu ofertowego i Zbiorczego
Zestawienia Kosztów. Zgodnie z pkt. 9.4.2. SIWZ wypełnione kosztorysy ofertowe należy dołączyć do oferty.
2. Zamawiający w punkcie 15 podpunkt 15.3. wpisał „W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę
wymaganych dokumentów umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy, wniesienie wadium
przepadnie, a ponadto Zamawiający będzie uprawniony do odszkodowania na zasadach ogólnych”.
Proszę wyjaśnić co prawnie oznacza „odszkodowanie na zasadach ogólnych”?
„Odszkodowanie na zasadach ogólnych” oznacza odszkodowanie na zasadach określonych w Kodeksie
Cywilnym.
3. Zamawiający w umowie w § 13 określa bardzo wysokie kary umowne:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za przekroczenie końcowego terminu wykonania robót będących przedmiotem umowy w
wysokości 5.000 PLN za każdy dzień opóźnienia,
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze
pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rękojmi – w wysokości 2.500 PLN za każdy dzień
opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego z postanowieniami § 16 ust.10 na
usunięcie wad.
Proszę potwierdzić, czy zapisy tych kar mają odzwierciedlenie prawne w myśl art. 476 Kodeksu
Cywilnego, mówiące o każe umownej „za każdy dzień opóźnienia”?
Zamawiający zmienia zapis dotyczący kar umownych następująco:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za przekroczenie końcowego terminu wykonania robót będących przedmiotem umowy w wysokości
1 % wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia,
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym lub
odbiorze w okresie rękojmi – w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień
opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego z postanowieniami § 16 ust.10 na usunięcie wad.
4. Proszę o określenie parametrów jakim powinny odpowiadać nawiewniki higrosterowane.
Parametry nawiewników:





przepływ minimalny powietrza nie większy niż 5m3/h, przepływ maksymalny powietrza nie mniejszy niż
25m3/h;
izolacyjność akustyczna minimum 30dB;
odporność na przenikanie wody opadowej: 300 Pa.

5. Brak projektu zadaszenia, pozycja nr 53 przedmiaru, proszę o uzupełnienie.
Daszek nad wejściem o konstrukcji stalowej, pokryty poliwęglanem odpornym na warunki atmosferyczne oraz
promienie UV o wymiarach 210x120. Płyty poliwęglanowe należy zamontować w profilach uwzględniając
rozszerzalność termiczną zastosowanego tworzywa.
6. W pozycji nr 55 przedmiaru ujęto wymianę skrzyni ZK. Proszę o określenie zakresu wymiany tzn. czy
dotyczy to tylko i wyłącznie samej skrzyni, czy również uzbrojenia. Jeżeli wymiana skrzyni dotyczy
również jej wyposażenia elektrycznego proszę o podanie specyfikacji materiałowej.
W poz. 55 przedmiar, mowa jest o wymianie skrzynki ZK. Proszę o uściślenie, czy chodzi o wymianę
obudowy, czy skrzynki z wyposażeniem. Proszę o podanie parametrów technicznych dotyczących
skrzynki ZK i wyposażenia. Załączona dokumentacja nie precyzuje tego zagadnienia.
Proszę o podanie więcej szczegółów dot. wymiany ZK. Wymiary itp.
Wymiana dotyczy wyłącznie obudowy skrzynki ZK (skrzynka naścienna schowana w warstwie izolacji termicznej
o wymiarach 45x45 cm).
7. W projekcie mowa jest o kołkowaniu styropianu, w przedmiarze tych robót nie ujęto. Proszę o
wyjaśnienie.
Zamawiający potwierdza, że Wykonawcy są obowiązani uwzględnić kołkowanie styropianu w ilości 1700 szt .
Koszt wykonania tych robót powinien być skalkulowany w ogólnej cenie ryczałtowej bez wyszczególnienia tego
kosztu w odrębnej pozycji. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę w kosztorysach ofertowych wyceny
określonych robót – zastosowanie ma pkt 10.10 SIWZ,: „Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową, w
przypadku nieujęcia w kosztorysie ofertowym wszystkich robót wynikających z dokumentacji, STWiORB
Zamawiający uzna, że Wykonawca ujął je w ogólnej cenie ofertowej” – a jednocześnie Wykonawca nie jest
zwolniony z obowiązku wykonania tych robót i nie może ubiegać się o zapłatę za nie dodatkowego
wynagrodzenia.
8. W projekcie na widoku elewacji bocznej 1 zlikwidowano małe okienka przy drzwiach. W przedmiarze brak
pozycji o demontażu i zamurowaniu otworów. Proszę o wyjaśnienie.
Zamawiający informuje, że nie przewiduje likwidacji żadnych otworów okiennych.
9. W związku z wykonywaniem prac demontażowych instalacyjnych zgodnie z ustawą o odpadach, każdy
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania Zatwierdzonego Programu Gospodarki Odpadami. Czy
Zamawiający wymaga od Wykonawców załączenia do oferty Zatwierdzonego Programu Gospodarki
Odpadami?
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców załączenia do oferty Zatwierdzonego Programu Gospodarki
Odpadami.
10. Proszę o podanie dokładnych wymiarów tablic, które podlegają wymianie oraz z jakiego materiału mają
zostać wykonane?
Tablica

Liczba sztuk

Wymiar

Uwagi

2

50x40 cm

Tablica emaliowana wypukła

1

Zgodnie z Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 7
grudnia 1955 r. w sprawie
tablic i pieczęci urzędowych
(Dz.U. 1955 nr 47 poz. 316 z
poz. zmianami.)

Tablica emaliowana wypukła

1

20x80-85 cm

Tablica emaliowana wypukła

1

20x15 cm

Tablica emaliowana wypukła

11. Ile przyjąć m2 czapek betonowych do wykonania?
W ofercie należy ująć wykonanie betonowych czapek o łącznej powierzchni 6 m 2.
12. Jaką przyjąć szerokość i grubość boni elewacyjnych?
Zamawiający informuje, iż w ofercie należy skalkulować wykonanie boni o szerokość 45 mm i grubości 3 mm.
13. Proszę o podanie dokładnych wymiarów drzwi i okien (ile sztuk), które podlegają wymianie.
Proszę o zestawianie stolarki okiennej i drzwiowej do wymiany (brak wymiarów, z jakiego materiału mają
być wykonanie drzwi).
Zamawiający informuje, że w pozycji 69 kosztorysu ofertowego należy ująć wymianę okien drewnianych na okna
PCV o łącznej powierzchni 2,75 m2.

