WIZP.271.11.1.2014

Kościerzyna, dnia 01.04.2014r.
……………………
……………………
……………………

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 5.186.000 euro na realizację zadania pn. „Budowa drogi wokół pomnika
J. Wybickiego w Kościerzynie”

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące
zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:
1. Cytując zapis w dokumencie „Projekt. Bud branży elektrycznej, budowa oświetlenia oraz usunięcie kolizji
energetycznych”:
„4.2 Budowa Oświetlenia drogowego
…Oświetlenie należy zrealizować na oprawa oświetleniowych typu LED ze źródłem nie przekraczającym 100W”
Cytując zapis w dokumencie „PW oświetlenie Kościerzyna”
„ 4.2. Budowa oświetlenia drogowego
… Oświetlenie należy zrealizować na oprawach oświetleniowych typu LED o mocy nie przekraczającej 70W”
Która treść, według zamawiającego, jest nadrzędna? Proszę o wyjaśnienie tej nieścisłości.
W projekcie wykonawczym znajduje się prawidłowy zapis (moc poniżej 100W). Jednocześnie zaznacza
się, iż oprócz opisu znajdują się w projekcie także pliki z obliczeniami fotometrycznymi i dokładnie
podanymi mocami opraw oraz wymaganym rozsyłem światłości zastosowanych opraw.
2. Cytując zapis w dokumencie „Szczegółowa specyfikacja techniczna”
„2.2 Stosowane materiały.
… Budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego”
Proszę o wyjaśnienie co zamawiający rozumie przez szybką wymianę układu optycznego oraz modułu
zasilającego. Proszę opisać czynność szybkiej wymiany układu optycznego oraz modułu zasilającego.
Na szybkość wymiany składają się dwa aspekty:
1) wymiana zarówno modułu zasilającego oprawy, jak i jej układu optycznego możliwa winna być do
wykonania na miejscu, bez konieczności demontażu całej oprawy i przeprowadzania prac
w warunkach fabrycznych i użycia specjalistycznych narzędzi,
2) maksymalne uproszczenie koniecznych zabiegów, w przypadku serwisowania:
 otwarcie pokrywy części elektrycznej następuje poprzez odkręcenie co najwyżej dwóch śrub;
 odkręcenie śrub mocujących klosz i płytkę LED oraz rozpięcie złączki elektrycznej lub
odkręcenie całościowego modułu układu optycznego i rozpięcia złączki elektrycznej.
3. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie przez Zamawiającego kosztorysów zawierających podstawę KNR, ze
względu na to, że do oferty należy dołączyć kosztorysy ofertowe, a każdy Wykonawca może dowolnie wybierać
podstawy KNR, dlatego też późniejsze sprawdzanie ofert będzie nie zgodne, gdyż każda pozycja posiada inne
nakłady normowe.
Zamawiający nie udostępni kosztorysów zawierających podstawę KNR. Podstawą wyceny pozycji
w kosztorysie ofertowym jest zakres robót opisany w SST. W formularzu kosztorysu ofertowego są
odniesienia do właściwych SST.
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4. Zamawiający wymaga, aby dołączyć sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez
biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym
sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania
finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy
niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
Co Zamawiający oczekuje od Wykonawców rozliczających się na podstawie książki przychodów-rozchodów?
Zamawiający informuje, że warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu w zakresie dotyczącym
sytuacji ekonomicznej i finansowej jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej
w wysokości co najmniej 600.000 zł (pkt 6.1.4 siwz oraz pkt III.3.5 ogłoszenia o zamówieniu). W związku
z powyższym w celu wykazania spełnienia powyższego warunku Wykonawca winien przedłożyć
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jednocześnie informuje się, że pkt 7.1.5) siwz o treści:
„sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie
z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części,
a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych
dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie
3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres” zostaje wykreślony.

Zamawiający prosi o niezwłoczne pisemne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma fax-em na nr 058 680-23-20.
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