WIZP.271.12.1.2017

Kościerzyna, dnia 07.09.2017r.
……………………
……………………
……………………

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 5.225.000 euro na realizację zadania pn. „Rewitalizacja i adaptacja budynku dworca kolejowego
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 projekcie instalacji sanitarnych przewidziano montaż grzejników żebrowych, których cena jest znacząca.
Czy zamawiający dopuszcza zamianę grzejników żebrowych na grzejniki płytowe?
Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę grzejników, należy wycenić montaż grzejników żebrowych.
2.

Prosimy o dołączenie rzutu parteru instalacji c.o. projektu wykonawczego instalacji sanitarnych (rys. nr 2
i 3). W załączonej dokumentacji omyłkowo znajdują się rysunki elektryczne.
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej rys. 2 i 3 projektu wykonawczego instalacji sanitarnych.

3.

W przedmiarze brak pozycji związanej z dostawą i montażem węzła cieplnego. Czy element ten wchodzi
w skład wyceny?
Węzeł cieplny należy ująć w cenie oferty. Do przedmiaru należy dodać pozycję związaną z dostawą i montażem
węzła cieplnego zgodnie z dokumentacją projektową.

4.

Prosimy o udostępnienie wzorów dokumentów składanych przez Wykonawcę (oświadczenia, wykazy itp.)
w wersji edytowalnej.
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej edytowalną wersję wzorów oświadczeń i wykazów.

5.

Czy zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego
zdolności technicznej i zawodowej (pkt. 7.1. 3) a) SIWZ), jeżeli Wykonawca w celu spełnienia tego warunku,
t.j. wykazania, że „zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane
porównywalne rodzajowo z niniejszym zamówieniem, polegające na remoncie, przebudowie budynku
będącego zabytkiem nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków (a w przypadku zabytku nieruchomego
znajdującego się poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wpisanego do właściwego rejestru państwa, w
którym zabytek się znajduje) o wartości nie mniejszej niż 5.000.000 PLN brutto każda” będzie polegał na
zasobach i doświadczeniu 2 różnych podmiotów trzecich z których każdy posiada doświadczenie w
realizacji 1 roboty budowlanej spełniającej wymagania zawarte w przywołanym warunku udziału w
postępowaniu.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie w zrealizowaniu co najmniej 2 robót budowlanych
o zakresie i wymaganiach określonych w siwz.
Zdobyte wiedza i doświadczenie w sposób zaproponowany w zapytaniu Wykonawcę, tj. jako suma doświadczeń
dwóch różnych wykonawców – podmiotów trzecich nie może zostać uznane jako potwierdzenie przez Wykonawcę
spełniania warunku udziału w zakresie wiedzy i doświadczenia. Żaden z podmiotów oddających swoje zasoby nie
spełnia w/w warunku udziału w niniejszym postępowaniu. Podobnie jak w przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy posiłkujący się zasobami innych podmiotów wykazując się
wymaganą wiedzą i doświadczeniem nie mogą sumować w taki sposób prezentowanego doświadczenia. Tego
rodzaju sumowanie niepełnego doświadczenia innych podmiotów (w realizacji zamówień o takim samym lub
bardzo podobnym zakresie) nie może być uznane za należyte wykazanie się doświadczeniem i wiedzą wymaganą
przez Zamawiającego. Zamawiający w sposób świadomy i celowy zażądał wykazaniem się przez wykonawców
wykonaniem co najmniej dwóch robót budowlanych, ponieważ tylko wykonawca który co najmniej wielokrotnie
(minimum dwukrotnie) zrealizował zadanie o podobnych stopniu trudności i skomplikowania mógł – w jego ocenie –

nabyć doświadczenie satysfakcjonujące zamawiającego i dające rękojmię, iż będzie mógł w sposób należyty
wykonać zamówienie. Czyli, jeśli dwaj współwykonawcy, a tym bardziej podmioty trzecie, z osobna nie są w pełni
doświadczeni w wymaganym zakresie – łącznie także nie będą doświadczeni. Tego rodzaju sposób rozumienia
dokumentowania wymaganej wiedzy i doświadczenia został w pełni zaaprobowany przez doktrynę prawa
zamówień publicznych i zamawiający w niniejszym postępowaniu poglądy te aprobuje – zob. przykładowo:
H. Strzelczyk. B. Chojecka, Zamówienia na roboty budowlane. Poradnik. Wyd.: Urząd Zamówień Publicznych,
Warszawa 2004, str. 86; R. Szostak, O niektórych uwarunkowaniach efektywności zamówień publicznych
finansowanych ze środków europejskich (w: Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania
środków unijnych. V Konferencja Naukowa 17-18 września 2012 r., Sopot, pod redakcją E. Adamowicz,
J. Sadowy), Wyd. Urząd Zamówień Publicznych, Gdańsk - Warszawa 2012, str. 146; P. Granecki, Prawo
zamówień publicznych. Komentarz, Wyd. C.H. Beck 2012 (art. 23 pkt 3); Podręcznik dla Inwestorów przedsięwzięć
infrastrukturalnych, praca zbiorowa, Wyd. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Programów
Pomocowych i Pomocy Technicznej, str. 316; G. Bednarczyk: Niedozwolone warunki stawiane konsorcjum, w:
Zamawiający, wrzesień-październik 2013, str. 33.
6.

7.

W toku postępowania przetargowego uprzejmie proszę o przesunięcie terminu składania ofert do
30.09.2017r. Z uwagi na znaczne zaangażowanie w realizacji obecnych kontraktów, nie jesteśmy w stanie
przygotować rzetelnej oferty w oznaczonym przez Państwa czasie.
Załączone w postępowaniu przedmiary nie uwzględniają wszystkich prac niezbędnych do prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy. Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert w celu dokładnej
weryfikacji zarówno ilości prac jak i technologii ich wykonania.
Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert. Oferty należy składać do dnia 19.09.2017r. do
godz. 10:00 w pok. 62 Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna. Otwarcie ofert nastąpi
w dniu 19.09.2017r. o godz. 10:15 w pok. 13 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 potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma fax-em na nr 58 680-23-20 lub zwrotnie na
adres mailowy.

