
  
Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

na przebudowa budynku biurowego na potrzeby PODGIK. 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  

ZP.272.00089.2019    09.01.2020 r. 

l.dz.: ZP.KW-00011/20   

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

ZAPYTANIA: 

1. Zwracam się z prośbą o: 

− zmniejszenie wysokości należytego wykonania umowy do 2%. Wskazujemy, iż możliwa do uzyskania marża na tym zadaniu 

oscyluje w wysokości 5-10%, zatem zabezpieczenie w tej wysokości powoduje utratę zysku już na samym początku realizacji 

zadania. Naszym zdaniem zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% wartości zamówienia w wystarczający 

sposób zabezpiecza interes Zamawiającego. 

− Zmianę § 10 w ten sposób, iż dodana zostanie klauzula: „maksymalna wysokość kar za opóźnienie nie może przekroczyć 15% 

wynagrodzenia brutto” zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dn. 22.10.2015 IVCSK687/14 nieokreślenie w umowie 

końcowego terminu naliczania kar umowy ani kwoty maksymalnej skutkuje nieważnością klauzuli dotyczącej kary umownej 

za opóźnienie. 

2. Proszę o dołączenie do materiałów przetargowych przedmiarów w formie edytowalnej. 

3. Proszę o doprecyzowanie co wchodzi w zakres wyposażenia pomieszczeń biurowych budynku. Czy w zakres wchodzą: szafki wysokie, 

regały wysokie, kserokopiarki, biurka, krzesła, automaty na przekąski i kawę, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki, sejf, skaner 

wielkoformatowy, skanery sieciowe – elementy te wrysowane są na rzutach, natomiast brak ich w udostępnionym przedmiarze. 

4. Proszę o wyjaśnienie co wchodzi w zakres wyposażenia zaplecza socjalnego (czy lodówki, blaty/szafki pod zlewozmywaki, kuchenki 

mikrofalowe – jeśli tak, proszę o udostępnienie ich specyfikacji). 

5. Z uwagi na trwającą w większości firm dostawczych i podwykonawczych przerwę świąteczno – noworoczną (od 23.12.2019 r. 

do 06.01.2020 r.) oraz w celu przygotowania rzetelnej wyceny prosimy o: 

− przedłużenie terminu składania ofert z 15.01.2020 r. co najmniej o dwa tygodnie, tj.: do 29.01.2019 r., 

− możliwość zadawania pytań do dnia 15.01.2020 r. 

6. Zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu złożenia oferty na dzień 24.01.2020 r. z uwagi na przypadający niedawno termin 

świąteczny oraz z nadzieją na umieszczenie przez Państwa odpowiedzi na pytania. 

7. Zwracamy się z wnioskiem o przedłużenie terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o czas niezbędny dla 

wykonawców na szczegółowe i rzetelne przygotowanie oferty, pozyskanie korzystnych wycen dostawców materiałów i urządzeń 

oraz ofert podwykonawców,  uwzględniających wszystkie wymagania Zamawiającego określone w dokumentacji projektowej, 

tj. co najmniej do dnia 22.01.2020 r. 

Termin przygotowania  oferty przypada również w sezonie świątecznym  co wydłuża pozyskanie wycen potrzebnych do jej 

przygotowania. 

8. Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie zapisu zawartego w Opisie technicznym Projektu wykonawczego Architektury i konstrukcji, 

pkt 6, ppkt 6.3. b), pozycji dotyczącej posadzki kauczukowej, tj. ,,w pomieszczeniach biurowych, technicznych i pomocniczych 

wykładzina kauczukowa". Pozycja dotycząca wykładziny kauczukowej nie pojawia się natomiast w przedmiarze oraz na rzutach.  

9. Proszę o doprecyzowanie oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów (standardu) armatury czerpalnej i przyborów sanitarnych 

(baterie, umywalki, miski ustępowe brodzik i kabina natryskowa). 

10. Proszę o wyjaśnienie – z opisu technicznego do instalacji sanitarnych i rys nr 27 projektu architektonicznego wynika, że zostały 

zaprojektowane miski ustępowe zawieszane ze stelażami natomiast w przedmiarze poz. 27 i 28 opisano ustępy z płuczką typu 

kompakt. 

11. W związku z tym, że Zamawiający przyjął wynagrodzenie kosztorysowe proszę o wskazanie, w jaki sposób będą rozliczane roboty 

dodatkowe, których wykonanie jest konieczne do realizacji robót a nie zostały one ujęte w przedmiarach robót (zapis projektu 

umowy § 13 precyzuje tylko roboty zamienne i zaniechane). 

Powyższe dotyczy w przypadku robót instalacji sanitarnych np.  

− wykonanie wcinek (wstawienie trójników) na istniejących instalacjach wod-kan i c-o, 

− wykucie i zabetonowanie bruzd w posadzkach (dla instalacji wody i c-o prowadzonej w posadzkach), 

− demontaże hydrantów. 

12. W projekcie branży  elektrycznej występują wyłączniki różnicowoprądowe o charakterystyce B. Czy Zamawiający wyraża zgodę 

na zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych o charakterystyce AC bądź A? 

Koszt wyłączników różnicowoprądowych o charakterystyce B, katalogowo u producenta, jest na poziomie ok. 3000 zł, natomiast 

wyłącznik różnicowoprądowy o charakterystyce AC ok. 400 zł. 

W projekcie jest 250 szt. wyłączników różnicowoprądowych, co generuje bardzo dużą kwotę wykonania rozdzielni elektrycznych. 

Wyłączniki różnicowoprądowe o charakterystyce AC są szeroko stosowane w całym budownictwie. Naszym zdaniem zastosowanie 

wyłączników różnicowoprądowych typu B jest nieuzasadnione, gdyż stwarzają duże koszty. 

13. Proszę o szczegółowe dane dotyczące mini pompowni ścieków i urządzeń do przetłaczania ścieków (wydatek oraz wysokość 

podnoszenia). 

14. Uprzejmie proszę o określenie wysokości podnoszenia pomp (dział 6–Instalacja ciepła technologicznego poz. nr 135, 136, 137 i 138). 

15. Proszę o podanie szczegółowych danych dotyczących promienników (czy jest dedykowana firma, czy promiennik ma być 

kasetonowy, jak ma zostać obudowany). 

 

 

 

 

 



 

 

16.  Dot. IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. pkt 1.3a – Zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże: 

a) należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch zamówień, polegających na budowie lub przebudowie lub rozbudowie budynku 

użyteczności publicznej, o wartości minimum 3.800.000,00 zł brutto każde, 

W  związku z tym, że   wyszczególniony zakres robot ma charakter typowego  remontu , prosimy o rozszerzenie zakresu 

powyższego udziału w postępowaniu na: 

a) należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch zamówień, polegających na budowie lub przebudowie lub rozbudowie  lub 

remoncie  budynku użyteczności publicznej, o wartości minimum 3.800.000,00 zł brutto każde. 

Jako formę dyskryminacji pośredniej przyjmuje się ustalanie wymagań na tyle rygorystycznych, że nie jest to uzasadnione 

potrzebami zamawiającego, a jednocześnie ograniczający krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia (zob. KIO/UZP 

1502/08). 

W związku z powyższym wnioskujemy o zmianę zapisu zgodnie z przedmiotem zamówienia. 

ODPOWIEDZI: 

Ad. 1. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. 

Ad. 2. Odpowiedź na zapytanie została udzielona w piśmie nr ZP.KW-00616/19, opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego 

w dniu 23.12.2019 r. 

Ad. 3 i 4. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje swoim zakresem jedynie wyposażanie pomieszczeń socjalnych i zapleczy 

socjalnych w umywalki i zlewozmywaki. 

Ad. 5, 6, 7. Wyznaczone zostają nowe terminy: 

− składania ofert – 20.01.2020 r. do godz. 11:00, 

− otwarcia ofert – 20.01.2020 r.  o godz. 11:15, 

− wniesienia wadium – 20.01.2020 r. do godz. 11:00. 

Jednocześnie informuję, iż Zamawiający jest w posiadaniu innych pytań, które wpłynęły do niniejszego postępowania. Odpowiedzi 

na nie zostaną udzielone w odrębnym piśmie. Zamawiający nie wyklucza możliwości kolejnej zmiany wyznaczonych terminów. 

Ponadto nadmieniam, iż Wykonawcy mogą zadawać pytania, zgodnie z informacjami zawartymi w Rozdziale VII ust. 2 i 3 SIWZ. 

Ad. 8. W opisie projektu wykonawczego, omyłkowo użyto zapisu o wykładzinie kauczukowej. 

Należy wycenić wykładzinę heterogeniczną zgodnie z pozycją 76 przedmiaru robót w branży budowlanej. 

Ad. 9. Należy wycenić: 

− baterie umywalkowe chromowane z głowicą ceramiczną i perlatorem, 

− umywalki ceramiczne białe z otworem przelewowym, 

− miski ustępowe ceramiczne białe bez kołnierzowe, 

Przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje montażu brodzika wraz z kabiną natryskową. 

Ad. 10. W pozycji 27 i 28 przedmiaru robót branży sanitarnej należy wycenić miski ustępowe zawieszane wraz ze stelażem 

podtynkowym, przyciskiem spłukującym i deską sedesową.  

Ad. 11. Dokumentacja projektowa i przedmiary robót przewidują wykucie i zabetonowanie bruzd w posadzkach dla instalacji wody 

i c-o prowadzonej w posadzkach, jak również demontaże hydrantów i włączenia w istniejącą instalację wod-kan i c-o. 

Jeżeli w trakcie realizacji inwestycji wyniknie konieczność wykonania robót dodatkowych lub robót podobnych, będą one przez 

Zamawiającego realizowane i rozliczane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 

Ad. 12. W projekcie zastosowano charakterystyki wyłączników różnicowo – prądowych w zależności od spodziewanej pracy odbiorów. 

Charakterystyka A zastosowana została do odbiorów nie generujących składowej stałej – np. oświetlenie. Pozostałe dobrane 

charakterystyki „B” uwzględniają sposób działania odbiorów w tym zasilaczy impulsowych stosowanych w sprzęcie IT, które 

generują zarówno składową  pulsującą jak i składową stałą prądu odkształcenia i w takim przypadku wyłączniki typu A lub AC 

działały by nie prawidłowo. 

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania wyłączników różnicowoprądowych o charakterystyce innej niż określona 

w dokumentacji projektowej. 

Ad. 13. Zgodnie z dokumentacją projektową, rys. 2 i opisem technicznym projektu „instalacje sanitarne z wentylacją i klimatyzacją”, 

należy wycenić urządzenie do przetłaczania ścieków o parametrach: min. Q=3,1m3/h, N=0,45 kW (230 V), wysokość podnoszenia 

min. 4,0 m, oraz mini pompownie wody brudnej do ścieków bez fekaliów z wpustem podłogowym o parametrach: min. Q=0,83 

dm3/s i wysokości podnoszenia min. 4,0 m, zasilanie 230 V. 

Ad. 14. Zgodnie z dokumentacją projektową rys. 14 i opisem technicznym projektu „instalacje sanitarne z wentylacją i klimatyzacją” 

należy wycenić pompy obiegowe o parametrach: 

− poz. 135 przedmiaru – dla NW1 - Q=1,45m3/h, H=10,18 kPa, 

− poz. 136 przedmiaru – dla NW2 - Q=0,33m3/h, H=13,14 kPa, 

− poz. 137 przedmiaru – dla NW3 - Q=0,10m3/h, H=11,68 kPa. 

Pozycja 138 przedmiaru robót uwzględnia zawory trójdrogowe, dla których nie określa się parametru wysokości podnoszenia. 

Ad. 15. Należy wycenić promienniki grzewcze sufitowe jako panele grzewcze białe, bezramowe, ze stali pokrytej warstwą kwarcu 

(Thermocrystal). 

Ad. 16. Zamawiający dopuszcza by Wykonawcy legitymowali się wymaganym doświadczeniem również w prowadzeniu remontów  

w budynkach użyteczności publicznej, o wartości minimum 3.800.000,00 zł brutto każde. 

W związku z powyższym wyznaczone zostają nowe terminy określone w odpowiedziach na pytania nr 5 – 7. 
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