WIZP.271.9.1.2015

Kościerzyna, dnia 12.03.2015r.
……………………
……………………
……………………

dotyczy:

przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość
kwoty 207.000 euro na realizację zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyna – opracowanie dokumentacji projektowej”
z podziałem na części:

CZĘŚĆ 1: Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Publicznych nr 1, Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół
Publicznych nr 2, Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Publicznych nr 3 zlokalizowanych
w Kościerzynie
CZĘŚĆ 2: Termomodernizacja budynków w Kościerzynie: Muzeum Ziemi Kościerskiej - ul. Rynek 9, Urząd Miasta
Kościerzyna – ul. 3 Maja 9A, Kościerski Dom Kultury – ul. Długa 31, Biblioteka Miejska – ul. Rynek 21,
budynek przy ul. Traugutta 7

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytanie
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:
1. Czy Zamawiający posiada archiwalną dokumentacje projektową budynków? I jaki jest jej stan aktualności?
Zamawiający informuje, że jest w posiadaniu n/w dokumentacji technicznej:

Urząd Miasta – inwentaryzacja (brak 2 piętra) – 05.1996 r.

Biblioteka – projekt architektoniczny 04-05.1983 r. (bez piwnicy), piwnica – projekt konstrukcyjny 05.1983 r.

Muzeum – projekt budowlany 10.1997 r.

Traugutta 7 – inwentaryzacja budowlana 07.2014 r.

ZSP 1 – projekt techniczno – architektoniczny 1982 r.

ZSP 2 – projekt instalacji c.o. 12.1960 r.

ZSP 3 – projekt wymiany instalacji wod – kan i c.o. III2014 r.

Przedszkole nr 7 – projekt montażu i transportu czerwiec 1982 r.

KDK – inwentaryzacja uproszczona 05.2008 r.
Zamawiający przekaże Wykonawcy kopię w/w dokumentacji w dniu podpisania umowy. Wykonawca w trakcie
inwentaryzacji winien uwzględnić wszelkie zmiany wprowadzone w obiektach w trakcie ich użytkowania.
2. Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu przekazania audytów energetycznych? Chodzi tylko
o przedłużenie terminu na audyty z zachowaniem terminu przekazania projektów budowlanych,
wykonawczych i inwentaryzacji.
Zamawiający informuje, że wydłużeniu ulega termin przekazania audytów energetycznych, które należy przekazać
w terminie do dnia 15.05.2015r.

Ponadto Zamawiający informuje, że zmianie ulega warunek udziału w niniejszym postępowaniu w zakresie wiedzy
i doświadczenia, pkt 7.1.2) siwz otrzymuje brzmienie:
„2) posiadania wiedzy i doświadczenia – Wykonawca zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
DLA CZĘŚCI 1:
co najmniej dwie dokumentacje projektowe budowy, przebudowy instalacji c.o. budynków o kubaturze min. 3.000 m3
każdy
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DLA CZĘŚCI 2:
co najmniej dwie dokumentacje projektowe termomodernizacji budynków o kubaturze min. 1.500 m3 każdy, obejmujące
m. in. docieplenie przegród, wymianę stolarki okiennej, przebudowę, budowę instalacji c.o.”
Jednocześnie ostatni akapit pkt 8.1.2) siwz otrzymuje brzmienie: „Na podstawie §1 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w celu wykazania
spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wymaganej wiedzy i doświadczenia załączył do
oferty wykaz wykonanych usług oraz dowody, o których mowa wyżej, jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny do
potwierdzenia wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu określonego przez
Zamawiającego w pkt 7.1.2) SIWZ, tj.:
DLA CZĘŚCI 1:
co najmniej dwie dokumentacje projektowe budowy, przebudowy instalacji c.o. budynków o kubaturze min. 3.000 m3
każdy
DLA CZĘŚCI 2:
co najmniej dwie dokumentacje projektowe termomodernizacji budynków o kubaturze min. 1.500 m3 każdy, obejmujące
m. in. docieplenie przegród, wymianę stolarki okiennej, przebudowę, budowę instalacji c.o.
Ponadto Zamawiający informuje, że wykreśla się pkt. 5.3 siwz.
W związku z powyższym zgodnie z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża się termin
składania ofert. Oferty należy składać do dnia 20.03.2015r. do godz. 10:00 w pok. 62 Urzędu Miasta Kościerzyna,
ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03.2015r. o godz. 10:15 w pok. 11 tut.
Urzędu. Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza się
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, które zgodnie z art. 12a ust. 3 zostaje
zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający prosi o niezwłoczne pisemne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma fax-em na nr 58 680-23-20.
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