Pytanie i odpowiedzi
1. Zgodnie z SIWZ pkt. 7.1.1 „jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie
warunków, o których mowa w pkt 5.1. SIWZ powołuje się na zasoby
innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o którym
mowa w pkt 7.2.1. SIWZ.”
Prosimy o wyjaśnienie powyższego zapisu. W udostępnionej specyfikacji
brak pkt. 7.2.1. Jeśli jednak Zamawiający miał na myśli pkt. 7.1.1 –
oświadczenie JEDZ, prosimy o jednoznaczną odpowiedź, że Zamawiający
w myśl powyższego zapisu w pkt. 7.1.1 SIWZ nie żąda przedstawienia od
innego podmiotu na zasoby, którego powołuje wykonawca, oświadczenia
złożonego na formularzu JEDZ, o którym mowa w pkt. 7.1.1.? Wykonawca
zamieszcza jedynie informację o tych podmiotach w swoim oświadczeniu
JEDZ?
Odpowiedź:
Zgodnie z art. 25 a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca, który
powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych
podmiotów. W związku z tym zamawiający omyłkowo wskazał punkt 7.2.1 zamiast 7.1.1,
dlatego dwa ostatnie akapity punktu 7.1.1. i punkt 7.1.2 otrzymują brzmienie:
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 5.1. SIWZ
powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy
również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie o którym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
7.1.2 Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa oświadczenie opisane w
pkt. 7.1.1.
2. Zgodnie z SIWZ pkt. 5.3.3 „Zamawiający ocenia, czy udostępniane
wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub
ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (stosowne
oświadczenie składa wykonawca w Załączniku nr 4 do SIWZ)”
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający miał na myśli załącznik nr 3 –
oświadczenie JEDZ. Czy w myśl powyższego zapisu oświadczenie składa
jedynie Wykonawca?
Odpowiedź:

Jednolity europejski dokument zamówienia jest załącznikiem nr 3, a nie jak omyłkowo
zostało napisane załącznikiem nr 4. Zgodnie z art. 25 a ust. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite
dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.
3. Zgodnie z SIWZ pkt. 7.1.2 „Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który
zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu, składa oświadczenie opisane w pkt. 7.2.1.”
Prosimy o wyjaśnienie powyższego zapisu. W udostępnionej specyfikacji
brak pkt. 7.2.1. Jeśli jednak Zamawiający miał na myśli pkt. 7.1.1 –
oświadczenie JEDZ, prosimy o jednoznaczną odpowiedź, że Zamawiający
w myśl powyższego zapisu w pkt. 7.1.2 SIWZ, nie żąda przedstawienia od
podwykonawcy ( tj. podmiotu na zasobach, którego Wykonawca nie
polega) oświadczenia złożonego na formularzu JEDZ, o którym mowa w
pkt. 7.1.1? Oświadczenie to składa jedynie wykonawca.
Odpowiedź:
Zgodnie z art. 25a ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych na żądanie
zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z
udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców. W związku
z tym zamawiający omyłkowo wskazał punkt 7.2.1 zamiast 7.1.1.

4. Zgodnie z SIWZ pkt. 7.3.3 „W przypadku polegania przez Wykonawcę na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w
art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia
dokumentów określonych w pkt 7.4.2, dotyczących tych podmiotów”
W udostępnionej specyfikacji brak pkt. 7.4.2. Prosimy o potwierdzenie, że
Zamawiający miał na myśli pkt. 7.3.2?
Odpowiedź:
Zamawiający omyłkowo wskazał punkt 7.4.2 zamiast 7.3.2.
5. Dot. Zał. 4 do SIWZ WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
Prosimy o modyfikację w/w załącznika w zakresie wymogu: „Robota
budowlana polegająca na: dociepleniu budynku/budynków”.
Zgodnie z pkt. 5.1.3.1. SIWZ Zamawiający nie wymaga realizacji
polegającej na dociepleniu budynku w celu spełnienia warunków
udziału w przedmiotowym postępowaniu.
Odpowiedź:
W treści tabeli, w załączniku nr 4 zamiast „Robota budowlana polegająca na: dociepleniu
budynku/budynków” powinno być "Robota budowlana polegająca na: wykonaniu budowy,
rozbudowy, przebudowy lub remontu".

6. Zgodnie z udostępnionym przez Zamawiającego formularzem oferty wg
wzoru - zał. 2 do SIWZ w pkt. 5.3., Wykonawca zobowiązany jest do
podania ceny ryczałtowej na wykonanie inwestycji.
Prosimy o potwierdzenie, że tabela elementów scalonych, o której mowa w
pkt. 13.2 SIWZ, nie jest wymagana do złożenia na etapie oferty. Tabelę
elementów scalonych należy ująć w Harmonogramie rzeczowofinansowym, który należy przedstawić w w terminie 14 dni roboczych od
dnia podpisania Umowy o czym mowa w par. § 3 projektu umowy.
Odpowiedź:
Wykonawca przedstawi tabelę elementów scalonych w terminie 14 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.
7. Zamawiający na swojej stronie internetowej przedstawił tabelaryczne
uzupełnienie opisu powierzchni zamówienia.
W opisie typu sufitu podał alternatywnie siatka cięto-ciągniona/g-k*
/gdzie gwiazdka oznacz możliwą zamianę/.
Ze względu na dużą różnicę cenową prosimy o jednoznaczne określenie
typu sufitu dla tych pomieszczeń.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania a wybór należy do wykonawcy.

