Częstochowa, dnia 18 maja 2018 r.

SĄD OKRĘGOWY
W CZĘSTOCHOWIE
DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO

IR–260–02.2018.06
Wykonawcy zainteresowani udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego nr IR-260-02.2018
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak IR–260–02.2018, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, pn. „ROBOTY BUDOWLANE – Budowa budynku Sądu Rejonowego
Częstochowa-Północ w Częstochowie przy ul. Św. Rocha 80/90”

Niniejszym zawiadamiam, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące zapisów
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”) i załączników w postępowaniu nr
IR-260-02.2018 pn.: „ROBOTY BUDOWLANE – Budowa budynku Sądu Rejonowego
Częstochowa-Północ”.
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.
dalej
„ustawa”), poniżej wyjaśniam treść SIWZ i załączników do niej w następujący sposób:
L.p.
Treść zapytania (brzmienie dosłowne)
W wielu przypadkach okazuje się, że podwykonawca żąda
1.

Odpowiedź

wynagrodzenia wyższego niż wynagrodzenie wykonawcy,
a na rynku nie ma innego podwykonawcy w niższej cenie
w wymaganym czasie. W związku z tym nie zawsze jest
możliwość zawarcia, zgodnie z warunkami określonymi w
par. 12 ust. 12 umowy, cen co najmniej równych
wynagrodzeniu wykonawcy, który oczywiście musi
dołożyć z własnej części. W związku z tym proponujemy
uzupełnienie zapisów umowy o wskazanie, że
Zamawiający zaakceptuje wynagrodzenie podwykonawcy Zamawiający zmienia zapisy projektu umowy
wyższe niż wykonawcy, jeżeli wykonawcy złoży w sposób określony poniżej niniejszej tabeli
oświadczenie, że zapłaci różnicę z własnego (zmiana nr I.).
wynagrodzenia oraz umowa będzie przewidywać zapłatę
zaliczki, której dowód zapłaty będzie przedłożony przy
przedkładaniu podpisanej umowy, w wysokości nie
niższej niż różnica wynagrodzeń. Taki sposób zapłaty
eliminuje ryzyko Zamawiającego zapłaty wyższego
wynagrodzenia poprzez przepisy o odpowiedzialności
solidarnej, a jednocześnie umożliwia znalezienie
podwykonawcy w robotach specjalistycznych zdolnego
do wykonania zamówienia.

2.
Prosimy o wskazanie które z pozycji przedmiaru PR.WW
wentylacja i klimatyzacja należy uwzględnić w pozycji nr
80 „Wentylacja mechaniczna” z zestawienia elementów
scalonych robót budowlanych zawartym w formularzu
ofertowym.

3.
Prosimy o wskazanie które z pozycji przedmiaru PR.WW
wentylacja i klimatyzacja należy uwzględnić w pozycji nr
81 „Wentylacja pożarowa i systemy oddymiania” z
zestawienia elementów scalonych robót budowlanych
zawartym w formularzu ofertowym.

W pozycji nr 81 „Wentylacja pożarowa i
system oddymiania” zestawienia elementów
scalonych robót budowlanych w formularzu
ofertowym należy uwzględnić następujące
pozycje z PR.WW: 293, 297, 325, 326, 327,
363, 364, 365, 367.
Z pozycji 281 należy uwzględnić 245m2
przewodów wentylacyjnych (pozostała ilość do
pozycji nr 80), z pozycji 282 należy
uwzględnić 19m2 przewodów wentylacyjnych
(pozostała ilość do pozycji nr 80).
W pozycji nr 80 „Wentylacja mechaniczna”
zestawienia elementów scalonych robót
budowlanych w formularzu ofertowym należy
uwzględnić pozostałe pozycje z PR.WW.
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4.

5.

Dot.
zestawienia
elementów
scalonych
robót
budowlanych zawartym w formularzu ofertowym w
zakresie instalacji elektrycznych, p.poż, teletechnicznych:
Z pozycji od nr 89 do nr 95 nie wynika jednoznacznie
którym pozycjom przedmiarowym z przedmiaru branży
elektrycznej PR.EW one odpowiadają.
Zwracamy się z prośbą o ujednolicenie w/w pozycji
zestawienia elementów scalonych z formularza
ofertowego z działami przedmiaru branży elektrycznej.

W tabeli elementów scalonych zamieszczonej
w formularzu ofertowym Wykonawca winien
dopasować odpowiednie pozycje
przedmiarowe wg własnej kalkulacji w taki
sposób, aby tabela ta uwzględniała wszystkie
koszty Wykonawcy, związane z realizacją
zamówienia, składające się na ostateczną
całkowitą cenę ofertową. Zamawiający
przypomina, że przedmiary znajdujące się
w treści załącznika nr 1. (dokumentacja
techniczna), pełnią jedynie funkcje
pomocnicze i nie posiadają charakteru
dokumentacji projektowej.

Prosimy o odpowiedź czy dostawa i montaż wyposażenia
systemów audiowizualnych wskazanych w przedmiarze
branży elektrycznej i teletechnicznej PR.EW podlega
wycenie?

TAK

Nawiązując do zapisów w pkt. 12.4. SIWZ prosimy o
potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę przy
podpisaniu umowy na wniesienie tylko zabezpieczenia
należytego wykonania umowy na okres podany w pkt.
12.4.1 SIWZ tj. 50 miesięcy od dnia podpisania umowy, a
następnie po odbiorze końcowym inwestycji, wniesienie
zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. W celu
zabezpieczenia interesu Zamawiającego do czasu
wniesienia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z
tytułu rękojmi za wady, proponujemy potrącenie
równowartości kwoty zabezpieczenia z ostatniej faktury.

Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.
1579 ze zm.) jeżeli okres na jaki ma zostać
wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat,
z
jednoczesnym
zobowiązaniem
się
Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy. Zapis ten stosuje się również
w niniejszym postępowaniu z zastrzeżeniem,
że 100% zabezpieczenia winno zostać
wniesione na okres 50 miesięcy od dnia
podpisania umowy.

6.

7.

Zamawiający zamieszcza opracowania na
stronie internetowej.

8.

Zamawiający publikuje na stronie
internetowej wszelkie posiadane opracowania,
które w największym możliwym stopniu mają
uszczegółowić zakres przedmiotu zamówienia.
Wraz z niniejszymi wyjaśnieniami na stronie
zamieszczone zostaje „Sprawozdanie z badań
zanieczyszczenia gruntów na działce pod
projektowany budynek Sądu Rejonowego
Częstochowa-Północ”.

9.
Ewentualność wystąpienia opisanych sytuacji
Wykonawca winien uwzględnić w kalkulacji
ceny ofertowej – wynagrodzenia ryczałtowego.
Na obecnym etapie postępowania
Zamawiający nie zakłada udzielania tzw.
zamówień dodatkowych.

10.

Zgodnie z zapisem pkt 4.3.3. Rozdziału IV
SIWZ obowiązującym wynagrodzeniem w
niniejszym postępowaniu jest wynagrodzenie
ryczałtowe, o którym mowa w art. 632 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
(Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) tj.
Art. 632. KC
§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie
ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może
żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w
czasie zawarcia umowy nie można było
przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków,
której nie można było przewidzieć, wykonanie
dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą
stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub
rozwiązać umowę.

W związku z powyższym cena oferty musi
zawierać wszelkie koszty niezbędne do
terminowego i prawidłowego zrealizowania
zamówienia, wynikające z dokumentacji
projektowej, przy uwzględnieniu warunków i
wytycznych
określonych
w
zapisach
umownych, zawartych w projekcie umowy
stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
11.
Zestawienia materiałowe poszczególnych
branż wynikają z treści opisów technicznych
oraz danych zawartych w przedmiarach
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji, o zestawienia
materiałowe dla poszczególnych instalacji elektrycznych i robót, które stanowią funkcję pomocniczą.
teletechnicznych.
Wykonawca winien dokonać szczegółowej
analizy materiałów w oparciu
o dokumentację projektową.
12.
Centrale zasysające mają pokazany ruraż na
rzutach systemu SSP tj. rys. EW.RZ.06.01 do
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji, o schematy układu 07. Zakres czułości alarmowej 0,1 %/m.
rurażu systemów zasysających - 4 instalacje.
Sam rozmiar rurażu winień być dobrany na
podstawie symulacji czułości producenta
wybranego przez wykonawcę.
13.
a. odbiornik i nadajnik - efektywne pole
widzenia 7°/4°, zasięg 30-150m, 1 OSE.
Przestrzenne wykrywanie dymu. Wiązki
promieniowania: IR i UV oraz matryca CMOS.
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji, o dane techniczne:
Zasięg do 150m.
a. czujek liniowych,
b. c. d. parametry central podano w legendzie
b. central napowietrzania zasilająco-sterujących,
systemu SSP. Centrale mają być
c. central oddymiania zasilająco-sterujących,
kompatybilne z pożarowymi urządzeniami
d. centralek sterujących drzwi/okna,
wykonawczymi i powinny być dostarczone
i odpowiednio dobrane przez producentów
wybranych urządzeń wykonawczych. Jest to
wymóg konieczny ze względu na

prawidłowość działania poszczególnych
systemów.
14. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji, o schematy
Należy wykonać okablowanie zgodnie z
opisem wykonawczym wg punktu: XVIII.9.2
instalacji z modułów wejść/wyjść, przekaźnikowych i
Opis współpracy SSP z innymi instalacjami w
sterujących, gdyż trudno zweryfikować
zastosowane okablowanie, które zostało ujęte w
obiekcie – sterowanie i nadzorowanie.
przedmiarze, a brak jest zestawienia materiałowego. Brak Należy ująć kable sterujące/ nadzorujące oraz
jest również w przedmiarze puszek połączeniowych i
metalowe puszki przyłączeniowe z kostkami
rozgałęźnych E90 przy urządzeniach sterujących.
ceramicznymi .
15. Prosimy o weryfikację przedmiaru, gdyż brak jest
Należy
ująć
kable
pętli
sterujących
okablowania dla pętli sterujących, które należy wykonać
kablem HTKSHekw PH90 1*2*0,8mm.
16. Dot. przedmiaru robót budowlanych, dział nr 19.6 „DO4 –
zadaszenie rampy konwoju”:
Pozycje od nr 644 do nr 648 posiadają zerowe ilości.
Prosimy o uzupełnienie ilości przedmiarowych w ww.
zakresie.

przewodem HTKSHekw PH90 1*2*0,8mm.
Należy skorygować pozycje 644-648 w dziale
19.6 – zadaszenie rampy DO4 to 178,750 m2.
Poprawna ilość we wszystkich ww. pozycjach
to 178,750 m2.

17. Z uwagi na brak nośności gruntu nasypowego pod Konstrukcję należy wykonać zgodnie z
drogami i parkingami, określonej w dokumentacji projektem. Dolna warstwa "Kruszywo
geologicznej, czy należy zastosować wymianę gruntu stabilizowane cementem o Rm=2.5 MPa" pełni
nasypowego lub stabilizację gruntu cementem 2,5 MPa, rolę wzmocnienia podłoża gruntowego.
w celu uzyskania odpowiedniej nośności gruntu pod Materiał ten należy przygotować w węźle
nawierzchnie dróg i chodników? Jeśli tak, to proszę o betoniarskim (na miejscu lub z dowozu) i
określenie grubości wymiany gruntu lub grubości wbudować po usunięciu odpowiedniej
stabilizacji gruntu cementem?
warstwy gruntów rodzimych.
18.
Technicznie dopuszcza się zastosowanie
materiału o innych gabarytach jeśli spełni on
wykończenie
oraz parametry przyjęte w
Z uwagi na zaprojektowanie nawierzchni dróg
manewrowych, miejsc postojowych i chodników, z płyt projekcie zgodnie z informacją na rys
betonowych, o wymiarach 50x50x8 cm, oraz brak AW_ZE_13_03. Należy tu jednak zauważyć, że
możliwości nabycia płyt o tym wymiarze, czy można w przypadku zastosowania cieńszych płyt
zastosować typowe płyty o wymiarach 50x50x7 cm?
należy zastosować również cieńszy ten
materiał (brak możliwości prawidłowego
dogęszczenia styków).
19.
Dopuszcza się zastosowanie innego wymiaru,
który będzie zgrywał się z przyjętym
podziałem płyt 50x50 cm przy zachowaniu
kolorystki i parametrów płyt zastosowanych
W związku z zaprojektowaniem linii wyznaczających w projekcie. Zakłada się możliwość docięcia
miejsca postojowe z płyt betonowych, o wymiarach płyt 50x50 cm.
50x10x8 cm, oraz brakiem możliwości nabycia płyt o tym Element podlega akceptacji architekta
wymiarze, czy można zastosować kostki brukowe prowadzącego NA - aspekt estetyczny .
betonowe o wymiarze 20x10x8 cm?
Należy tu jednak zauważyć, że w przypadku
zastosowania cieńszych płyt należy
zastosować również cieńszy materiał (brak
możliwości prawidłowego dogęszczenia
styków).
20.
Nawierzchnie należy wykonać zgodnie
z parametrami podanymi w projekcie
Z jakiej kostki brukowej betonowej i w jakim kolorze (np.
drogowym (wymiary płyt) i projekcie
przemysłowej typu Holand lub Behaton czy innej
architektury.
ozdobnej), należy wykonać nawierzchnie dróg
Należy wykonać płyty betonowe z wyrazistą
manewrowych, miejsc postojowych i chodników, jak
strukturą z uwidocznionym szlachetnym
również linie rozgraniczające miejsca postojowe?
kruszywem zgodnie z informacją na rys
AW_ZE_13_03.
21.
Wymiary płyt betonowych zostaną naniesione
Prosimy o podanie wymiarów płyt betonowych z
na rysunek z zestawieniem prefabrykatów
zabezpieczeniem antypoślizgowym P-12, wskazanych w
betonowych zewnętrznych (AW_ZE_16_01).
przedmiarze robót budowlanych w poz. nr 503.
Uzupełniony rysunek załączamy do

odpowiedzi.
22. Dot. poz. nr 180 przedmiaru robót budowlanych – belki
prefabrykowane zadaszenia nad atrium (BD.1-BD.10):
W dokumentacji projektowej brak jest szczegółowych
rozwiązań projektowych dotyczących w/w elementów.
Załączony w dokumentacji rysunek nr 342_KW_8_S_002
projektu branży konstrukcyjnej przedstawia te elementy
w sposób ogólny. Brak jest rysunków przedstawiających
rozmieszczenie zbrojenia, nie ma informacji o ilości
zbrojenia, nie wyspecyfikowano ilości występujących tam
łączników. Bez podania tych informacji Wykonawca nie
jest w stanie poprawnie oszacować kosztów realizacji.
Prosimy o uszczegółowienie dokumentacji w tym
zakresie.
23. W przedmiarze robót budowlanych w pozycjach
dotyczących okładzin ściennych W07 występują
rozbieżności.
W pozycji przedmiarowej nr 398 wskazano ilość 564,764
m2, natomiast w pozycji nr 399 „Panele ścienne, płyta
MDF fornirowana, dąb prostosłoisty, panele o szerokości
60 cm w osiach, fuga 5 mm, na podkonstrukcji, montaż
niewidoczny + izolacja z wełny mineralnej gr. 5 cm”
wskazano ilość 448,509 m2.
Prosimy o usunięcie rozbieżności i wskazanie
prawidłowej ilości przedmiarowej.
24. Nawiązując do zapisów w rozdziale III pkt. 1.2 SIWZ,
prosimy o potwierdzenie, że postawiony warunek
doświadczenia nie podlega zsumowaniu? Wykonawca
składający ofertę w ramach konsorcjum na spełnienie
warunku wykonania robót musi wykazać, że co najmniej
jeden z uczestników konsorcjum zrealizował dwie
wymagane roboty samodzielnie. Analogicznie w sytuacji,
gdy wykonawca polega na zasobach innego podmiotu –
podmiot ten musi wykazać zrealizowanie dwóch
wymaganych robót samodzielnie.
25. W związku z faktem, iż Zamawiający dopuszcza w SIWZ
użycie materiałów i urządzeń równoważnych, w stosunku
do materiałów i urządzeń wskazanych w projekcie
budowlanym,
prosimy o potwierdzenie, że jako
równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i
urządzeń, które będą posiadały parametry rozwiązań
projektowych jednak nie muszą one spełniać tych cech
rozwiązań projektowych które są nieistotne dla
zasadniczej ich funkcji.

26.

Odpowiedź na pytanie stanowi załącznik do
niniejszego pisma.

Prawidłowa ilość to 564,764 m2.

Zgodnie z zapisem Rozdziału III. pkt 1.5.5.
SIWZ warunek udziału w postępowaniu,
dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia,
zostanie uznany za spełniony, jeżeli co
najmniej jeden z Wykonawców wspólnie
biorących udział w postępowaniu wykaże się
jego spełnianiem w całości.
Jako rozwiązania równoważne uważa się
rozwiązania posiadające cechy i parametry
techniczne, funkcjonalne i jakościowe nie
gorsze niż opisane w dokumentacji
projektowej.
Materiał lub urządzenie musi być
równoważne w zakresie wszystkich opisanych
w projekcie parametrów.

NIE
Zgodnie z zapisem §18 ust. 12 i 13 projektu
Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na umowy Wykonawca winien uzyskać w imieniu
użytkowanie należy do Zamawiającego.
Zamawiającego i na jego rzecz ostateczną
decyzję o pozwoleniu na użytkowanie
budynku

27. Prosimy o zmniejszenie limitu wszystkich kar umownych Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę
w maksymalnej wysokości 5 % wartości wynagrodzenia
zapisów w zakresie kar umownych.
brutto za cały przedmiot umowy.
28. Prosimy o wyznaczenie maksymalnych terminów w jakich Czynności związane z odbiorem końcowym
Zamawiający będzie zobowiązany do zakończenia prowadzone będą bez zbędnych przerw
czynności związanych z odbiorem końcowym.
i zakończone zostaną bez zbędnej zwłoki
29. Prosimy o wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym W interesie własnym Wykonawcy jest
Zamawiający przed skorzystaniem z możliwości naliczenia
Wykonawcy kar umownych, jak też przed skorzystaniem
z możliwości odstąpienia od umowy zawiadomi
Wykonawcę na piśmie o zaistnieniu okoliczności
uzasadniających zastosowanie kar umownych, jak też

prowadzenie nadzoru nad realizacją umowy
z należytą starannością celem terminowego
dopełnienia wszelkich swoich obowiązków
z niej wynikających.

odstąpienia od umowy i wyznaczy Wykonawcy
odpowiedni termin na podjęcie odpowiednich działań.
30. Prosimy o potwierdzenie, że koszty materiałów
eksploatacyjnych (np. źródeł światła w oprawach
TAK
oświetleniowych, których konieczność wymiany wynika
Koszty związane z bieżącą eksploatacją
ze zwykłego zużycia, a nie istnienia w nich wad) w okresie
gwarancji będzie ponosił Zamawiający (tj. koszty zakupu budynku leżą po stronie Zamawiającego
ww. materiałów eksploatacyjnych oraz ich wymiany).

31.

Zamawiający nie przewiduje żadnych kosztów

Prosimy o potwierdzenie, że koszty przeglądów
związanych z przeprowadzaniem przeglądów
gwarancyjnych i przeglądu pogwarancyjnego ponosi
gwarancyjnych jak również przeglądu
Zamawiający.

pogwarancyjnego.

32. W związku z faktem, iż Zamawiający w SIWZ dopuszcza

33.

34.

35.

36.

37.

użycie materiałów i urządzeń równoważnych, m in. w
stosunku do wskazanych w projekcie budowlanym
materiałów i urządzeń dla których podano nazwę
producenta wraz z bardzo szczegółowymi danymi
technicznymi osiągalnymi jedynie dla produktu
wskazanego producenta, nie podając przy tym żadnych
kryteriów oceny równoważności dla tychże materiałów i
urządzeń do czego Zamawiający jest zobowiązany dla
zachowania w postępowaniu zasad uczciwej konkurencji
– prosimy o potwierdzenie, że za równoważne
Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń
posiadających parametry tożsame z głównymi
parametrami materiałów i urządzeń opisanych w
projekcie, które to parametry są konieczne dla
zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego
materiału lub urządzenia.
Prosimy o wyłącznie z długiego (60-72 miesięcznego)
okresu rękojmi dostarczonych i zamontowanych
urządzeń i materiałów i zrównanie okresu rękojmi z tym
udzielanym przez ich producenta, nie krócej jednak niż 2
lata.
Prosimy o potwierdzenie, że opóźnienie po stronie
Zamawiającego
w
przekazaniu
dokumentacji
projektowej, placu budowy, itp. będzie stanowiło
podstawę do zmiany Umowy w zakresie wydłużenia
czasu realizacji przedmiotu zamówienia.
Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że w przypadku
przesunięcia terminu zakończenia realizacji z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający pokryje
dodatkowe koszty poniesione przez Wykonawcę w
związku ze zmianą terminu (tj. w szczególności koszty
wykonania
zabezpieczenia
przerwanych
robót,
utrzymania placu budowy i in.)
Prosimy o wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym
płatność wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie
się odbywała na podstawie faktur częściowych
wystawianych raz w miesiącu, zgodnie ze stanem
zaawansowania robót, oraz na podstawie faktury
końcowej.
W załączonych materiałach do SIWZ jest przedmiar
dotyczący dróg, w którym brakuje podstaw wyceny (tzw.
KNR-ów). Prosimy o uzupełnienie tego przedmiaru o
podstawy wyceny.

38. Na

rysunku
301_SRC_AW_PZT_01
nawierzchnie
chodników, dróg manewrowych oraz miejsc postojowych
zaprojektowano z kostki granitowej, natomiast na
rysunkach: PW Drogi Rys. 1 - Plan sytuacyjny oraz PW
Drogi Rys. 2 - Przekroje konstrukcyjne, nawierzchnie te

Jako rozwiązania równoważne uważa się
rozwiązania posiadające cechy i parametry
techniczne, funkcjonalne i jakościowe nie
gorsze niż opisane w dokumentacji
projektowej.
Materiał lub urządzenie musi być
równoważne w zakresie wszystkich opisanych
w projekcie parametrów.

NIE
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę
zapisów SIWZ w tym zakresie
Termin realizacji zadania liczony jest od dnia
przekazania terenu budowy. Zmiany umowy
w zakresie zmiany terminu realizacji
zamówienia określa §21 w związku z §9 ust. 5
projektu umowy.
Zamawiający odpowiada za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie umowy z przyczyn
przez siebie zawinionych na zasadach
ogólnych.
Sposób rozliczenia i dokonywaniu płatności
określa §11 ust. 11,12 i 16 projektu umowy.
Zdaniem Zamawiającego zapisy projektu
umowy w analizowanym zakresie są
wystarczające.
Wraz z niniejszymi wyjaśnienia Zamawiający
zamieszcza na stronie internetowej przedmiar
dotyczący robót w zakresie budowy dróg
z uzupełnionymi oznaczeniami KNR.
Nawierzchnie chodników, dróg manewrowych
oraz miejsc postojowych należy przyjąć
zgodnie z informacjami z projektu
wykonawczego podanych na rysunkach na
rys AW_ZE_13_03 oraz rysunkach branży

zaprojektowano z płyt betonowych.
Prosimy o podanie prawidłowego rozwiązania.

39.
Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie w zestawieniu
materiałów w opisie technicznym instalacji wentylacji i
klimatyzacji na stronach 70, 71, 72, oznaczeń jednostek
wewnętrznych klimatyzatorów lub wpisanie na
schematach
chłodniczych
mocy
poszczególnych
klimatyzatorów.

40.

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie w zestawieniu
materiałów w opisie technicznym instalacji wentylacji i
klimatyzacji, ilości powietrza dla poszczególnych
nawiewników szczelinowych (tak jak np. podano dla
nawiewników wirowych).

drogowej.
Rysunek nr 301_SRC_AW_PZT_01 to
zagospodarowanie z projektu budowlanego,
na etapie projektu wykonawczego kostkę
granitową zmieniono na płyty podane na
rysunku AW_ZE_13_03.
Na schemacie chłodniczym każda jednostka
wewnętrzna ma przypisanym określony
numer. Na rzutach kondygnacji jednostki
wewnętrzne w poszczególnych
pomieszczeniach są oznaczone zgodnie z
numeracją na schemacie chłodniczym. Na
rzutach podana jest wymagana minimalna
moc chłodnicza w każdym pomieszczeniu,
która odpowiada wymaganej minimalnej
mocy chłodniczej jednostki wewnętrznej.
Każdy element wentylacji na rzucie opisany
jest za pomocą odnośnika listy części. W liście
części opisany jest rodzaj elementu i jego
dane. Ilości powietrza nawiewanego bądź
wywiewanego dla poszczególnych
nawiewników zostały opisane na rzutach.

41. Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania
ofert, gdyż w ocenie wykonawcy ze względu na specyfikę
przedmiotu zamówienia jest on niewystarczający dla
rzetelnej i prawidłowej wyceny robót.
Powyższe wykonawca argumentuje przede wszystkim
ryczałtowym charakterem wynagrodzenia w niniejszym
postępowaniu, co powoduje konieczność dokonania
wnikliwej analizy dokumentacji projektowej, weryfikacji
udostępnionych przez Zamawiającego przedmiarów
robót.
Wnosimy zatem o zrozumienie i przedłużenie terminu
złożenia oferty, celem właściwego jej opracowania, nie
krócej niż do dnia 15.06.2018r.
Dodatkowy czas pozwoli Wykonawcy na opracowanie
rzetelnej oferty, uwzględniającej uwarunkowania
przedmiotowego zadania, a tym samym zmniejszy ryzyko
wystąpienia niejasności na etapie realizacji zamówienia.
Wydłużony okres na sporządzenie oferty przetargowej,
może również doprowadzić do uzyskania przez
Zamawiającego większej ilości ofert, a przez to
podniesienie
konkurencyjności
postępowania
przetargowego
i
w
konsekwencji
pozwoli
Zamawiającemu na udzielenie przedmiotu zamówienia za
najbardziej korzystną cenę.
42. W przedmiarze robót budowlanych w poz. 253 – Płyty
elewacyjne prefabrykowane gr. 7,5 cm na białym
cemencie, ilość okładzin sufitowych EZT wynosi: 5,463
m2. Wg Wykonawcy ilość ta została niepoprawnie
obliczona. Poprawna ilość to ok. 117 m2. Prosimy o
skorygowanie przedmiaru robót w w/w zakresie.

43.

Wg opisu technicznego projektu architektury pkt. I.7.2.,
na kondygnacji 03 projektuje się kurtynę dymową
oddzielającą pomieszczenie szatni od holu głównego –
EW30, opadającą do posadzki. W przedmiarze robót
budowlanych brak jest pozycji dotyczącej tego elementu.
Prosimy o odpowiedź czy w/w kurtyna dymowa wchodzi
w zakres oferty, jeśli tak prosimy o podanie jej wymiarów
oraz szczegółowych parametrów technicznych.

Zamawiający dokonuje zmiany terminów:
składania i otwarcia ofert w przedmiotowym
postępowaniu.
Nowy termin składania ofert:
19.06.2018 r. do godz. 12:00
Nowy termin otwarcia ofert:
19.06.2018 r. o godz. 12:30

Prawidłowa powierzchnia płyt to 122.9m2.
Przedmiar zawiera błąd.
Kurtyna dymowa wchodzi w zakres oferty.
Należy wykonać wg poniższych wytycznych.
Kurtyna dymowa EW30, opadająca do
posadzki. Po rozwinięciu kurtyna zakrywa
otwór w ścianie o wymiarach 120cm
szerokości i 255cm wysokości (po odjęciu
grubości ościeży wymiary otworu w świetle:
114cm szerokości i 252cm wysokości).
Mocowana do ściany żelbetowej po stronie

pomieszczenia Szatni, zabudowana w
przedściance gk. Obciążnik kurtyny
zlokalizowany przy krawędzi od strony Szatni.
Otwór w ścianie żelbetowej wraz ze ścianą gk
wykończony ościeżem drewnianym o grubości
3cm (ościeże obejmuje całą grubość ściany:
ścianę żelbetową wraz z przedścianką gk), z
pozostawieniem szczeliny pozwalającej na
rozwinięcie kurtyny. Dolna krawędź
obciążnika kurtyny w stanie zwiniętym nie
może wystawać poniżej ościeża. Dostęp
serwisowy do kurtyny od strony
pomieszczenia szatni, w postaci rewizji
bezramkowej w przedściance gk.
44. W związku z tym że wyposażenie nie wchodzi w zakres Elementy związane z ochrony
wyceny prosimy o potwierdzenie, że gaśnice przeciwpożarową wchodzą w zakres wyceny.
uwidocznione na rzutach architektury są poza zakresem Gaśnice na rzutach architektury wchodzą w
oferty.
zakres wyceny.
45. Proszę o informację czy inwestor dopuści do Zamawiający dopuszcza tylko renomowane
postępowania okablowanie strukturalne oparte na
okablowanie nieekranowane w standardzie
technologii
ekranowanej
kat.6a
renomowanego
U/UTP 500MHz kat. 6A, o minimalnych
producenta,
gdzie
jakość
potwierdzona
jest
parametrach zawartych w projekcie.
odpowiednimi certyfikatami?

46.

W związku z dokonaną modyfikacją SIWZ, pojawiającymi
się nieścisłościami i wątpliwościami w dokumentacji
przetargowej oraz mając na uwadze chęć złożenia
Państwu optymalnej oferty uprzejmie prosimy o
przesunięcie terminu składania ofert na dzień 25.06.2018
r.

47. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do

48.

49.

50.

51.

SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną
potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że
dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan
faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś
brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny
warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił
Wykonawcom wszelkie niezbędne dane mogące mieć
wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu
umowy. Prosimy również o potwierdzenie, że
Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie dane
dotyczące urządzeń podziemnych i ich lokalizacji, zaś brak
jakichkolwiek dokumentów lub danych w tym zakresie
bądź ujawnienie się stanu odmiennego od wskazanego w
przekazanych przez Zamawiającego dokumentach - w
przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji niezbędne będzie
wykonanie robót dodatkowych stanowić będzie
podstawę do wydłużenia terminu realizacji oraz zapłaty
wynagrodzenia dodatkowego.
W przedmiarze robót budowlanych brak jest pozycji
dotyczących luster łazienkowych wskazanych na rys.
301_SRC_AW_ZE_15_01.
Prosimy o odpowiedź czy elementy podlegają wycenie,
jeśli tak to prosimy o podanie ich wymiarów oraz ilości.
Prosimy o potwierdzenie że blaty z umywalkami
wskazane w poz. nr 90 przedmiaru Wyposażenia, zgodnie
z odpowiedzią Zamawiającego nr 29 z dn. 08.05.2018. nie
wchodzą w zakres wyceny.
Prosimy o potwierdzenie że blaty pod umywalki
wskazane w poz. nr 91 przedmiaru Wyposażenia, zgodnie

Zamawiający dokonuje zmiany terminów:
składania i otwarcia ofert w przedmiotowym
postępowaniu.
Nowy termin składania ofert:
19.06.2018 r. do godz. 12:00
Nowy termin otwarcia ofert:
19.06.2018 r. o godz. 12:30
Dokumentacja odzwierciedla stan wiedzy
Zamawiającego i Projektanta na moment
sporządzania dokumentacji, stwierdzony na
podstawie opracowań załączonych do
niniejszego postępowania.

Zamawiający zamieścił na swojej stronie
internetowej wszystkie posiadane elementy
dokumentacji projektowej. W przypadku
pojawiania się nowych danych, które dotyczą
przedmiotowej sprawy, dane te zamieszczane
są one na bieżąco w miejscu publikacji
dokumentacji niniejszego postępowania.

Lustra podlegają wycenie, ponieważ są
elementem, który należy wbudować w trakcie
realizacji robót wykończeniowych łazienek.
Wymiary i ilość zgodnie z rysunkiem kładów
łazienek nr 301_SRC_ AW_ZE_15_01.

Blaty podlegają wycenie, ponieważ są elementem,
który należy wbudować w trakcie realizacji robót
wykończeniowych łazienek – blat jest
zintegrowany z umywalką. Wymiary i ilość
zgodnie z rysunkiem kładów łazienek nr

z odpowiedzią Zamawiającego nr 29 z dn. 08.05.2018. nie
wchodzą w zakres wyceny.

52.

301_SRC_ AW_ZE_15_01, zestawieniem
aranżacji meblowej oraz załącznikiem nr 3 do
opisu technicznego architektury:
2.

WYPOSAŻENIE SANITARIATÓW

2.1.

UMYWALKI I BLATY
2.1.1

Prosimy o potwierdzenie że umywalki do blatów
wskazane w poz. nr 92 przedmiaru Wyposażenia, zgodnie
z odpowiedzią Zamawiającego nr 29 z dn. 08.05.2018. nie
wchodzą w zakres wyceny.

53.

W przedmiarze robót budowlanych brak jest pozycji
dotyczących
uchwytów
umywalkowych/WC
dla
niepełnosprawnych,
wskazanych
na
rys.
301_SRC_AW_ZE_15_01 oraz na rzutach kondygnacji.
Prosimy o odpowiedź czy elementy te podlegają wycenie,
jeśli tak to prosimy o podanie ich wymiarów oraz ilości.

54.
W przedmiarze robót budowlanych brak jest pozycji
dotyczącej wskazanej w opisie technicznym architektury i
oznaczonej symbolem W14: „Ścianki z naturalnej,
drewnopochodnej, zabarwionej na czarno płyty HDF do
pomieszczeń mokrych, grubości 19mm, o wysokiej
gęstości (˃1000 kg/m³), uszlachetnionej wielowarstwową
powłoką filmów melaminowych, trudnozapalnej”
Prosimy o odpowiedź czy w/w element wchodzi w zakres
wyceny jeśli tak to prosimy o wskazanie gdzie występuje i
w jakiej ilości.

55.

W przedmiarze robót budowlanych brak jest pozycji
dotyczącej wskazanych na rys. 301_SRC_AW_ZE_15_01,
oznaczonych symbolem W15: „Płyt ceramicznych
wielkoformatowych w kolorze czarnym zbliżonym do
koloru płyt HDF, fuga 3mm”
Prosimy o odpowiedź czy w/w elementy wchodzą w
zakres wyceny, jeśli tak to prosimy o podanie ilości i
bardziej szczegółowych parametrów.

Z3-Z12

Blat
WC

Blat w wc z
płyty
mineralnoakrylowej,
połączenie
między
blatami a
umywalkami
niewidoczne
umywalki
prostokątne
zgodnie z rys
AW_ZE_15_
01 należy
przewidzieć
otwór pod
kosz
mocowany
pod blatem.

Z3 - 12
Z4 - 8
Z5 - 8
Z6 - 2
Z7 - 1
Z8 - 1

Z3 = 115
Z4 = 123
Z5 = 110
Z6 = 125
Z7 = 110
Z8 = 112

Z3 = 40
Z4 = 40
Z5 = 47
Z6 = 40
Z7 = 40
Z8 = 47

Z10 - 2

Z10 = 120

Z10 = 47

Z12 - 1

Z12 = 140

Z12 = 40
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Uchwyty dla niepełnosprawnych podlegają
wycenie, ponieważ są elementem, który
należy wbudować w trakcie realizacji robót
wykończeniowych łazienek . Ilość zgodnie z
rysunkiem kładów łazienek nr 301_SRC_
AW_ZE_15_01 oraz rysunkami rzutów
architektury.
Okładzina W14 wchodzi w skład wyceny.
Ujęta jest w projekcie wykończenia łazienek,
oznaczona na rysunku rzutów architektury i
rysunku nr 301_SRC_ AW_ZE_15_01.
W przedmiarze okładzina W14 była ujęta w
pozycji dot. okładziny W13.
W14 to 344,880 m2, czyli poz. W13 ulega
zmniejszeniu i wyniesie obecnie
1 160,654 m2.
Przedmiar stanowi materiał pomocniczy.
Wykonawca zobligowany jest do wyceny robót
na podstawie załączonej dokumentacji.
Okładzina W1 wchodzi w skład wyceny. Ujęta
jest w projekcie wykończenia łazienek,
oznaczona na rysunku rzutów architektury i
rysunku nr AW_ZE_15_01.
W przedmiarze okładzina W14 była ujęta w
pozycji dot. okładziny W13.
Pozycja W15 była ujęta w W13.
Ilość W15 to 65,378 m2 i w związku z
wydzieleniem pozycji W15 ( a także W14)
należy tę ilość odjąć z pozycji W13 która ulega
zmniejszeniu i obecnie W13 wynosi 1 095,276
m2
Przedmiar stanowi materiał pomocniczy.
Wykonawca zobligowany jest do wyceny robót
na podstawie załączonej dokumentacji.

56. W przedmiarze robót budowlanych brak jest pozycji Pozycja omyłkowo nie została ujęta w
dotyczącej posadzki
P 26 – nawierzchnia rampy,
przedmiarze. Nawierzchnię P26 należy
wskazanej w opisie technicznym architektury oraz na
uwzględnić zgodnie z rysunkami
rysunkach
301_SRC_AW_ZE_03_02
oraz
301_SRC_AW_ZE_03_02 oraz
301_SRC_AW_ZE_03_14.
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o w/w zakres robót. 301_SRC_AW_ZE_03_14.
57. W przedmiarze robót budowlanych w poz. nr 41 Przedmiar zawiera błąd. Zastosowanym w
wskazano Warstwę poślizgową z folii PE 0,3 mm – dwie
projekcie rozwiązaniem są płyty z mat
warstwy, natomiast w opisie technicznym architektury
oraz na rys. nr 301_SRC_AW_ZE_03_14 wskazano Bentonitowych zgodnie z dokumentacją.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

hydroizolacje z mat bentonitowych.
Prosimy o podanie prawidłowego rozwiązania.
W przedmiarze robót budowlanych brak jest pozycji
dotyczącej drzwi DZ.06 wskazanych na zestawieniu
stolarki drzwiowej rys. nr AW_ZE_06_13 w ilości 2 sztuki.
Czy drzwi te nie podlegają wycenie?
W przedmiarze robót budowlanych brak jest pozycji
dotyczącej drzwi DZ.07 wskazanych na zestawieniu
stolarki drzwiowej rys. nr AW_ZE_06_13 w ilości 2 sztuki.
Czy drzwi te nie podlegają wycenie?
W przedmiarze robót budowlanych brak jest pozycji
dotyczącej drzwi DZ.08 wskazanych na zestawieniu
stolarki drzwiowej rys. nr AW_ZE_06_13 w ilości 2 sztuki.
Czy drzwi te nie podlegają wycenie?
W przedmiarze robót budowlanych brak jest pozycji
dotyczącej drzwi DZ.09 wskazanych na zestawieniu
stolarki drzwiowej rys. nr AW_ZE_06_13 w ilości 1 sztuki.
Czy drzwi te nie podlegają wycenie?
W przedmiarze robót budowlanych brak jest pozycji
dotyczącej drzwi DZ.10 wskazanych na zestawieniu
stolarki drzwiowej rys. nr AW_ZE_06_13 w ilości 2 sztuki.
Czy drzwi te nie podlegają wycenie?
W przedmiarze robót budowlanych brak jest pozycji
dotyczącej drzwi DZ.11 wskazanych na zestawieniu
stolarki drzwiowej rys. nr AW_ZE_06_13 w ilości 4 sztuki.
Czy drzwi te nie podlegają wycenie?

Drzwi podlegają wycenie zgodnie z rysunkiem
AW_ZE_06_13.
Drzwi podlegają wycenie zgodnie z rysunkiem
AW_ZE_06_13.
Drzwi podlegają wycenie zgodnie z rysunkiem
AW_ZE_06_13.
Drzwi podlegają wycenie zgodnie z rysunkiem
AW_ZE_06_13.
Drzwi podlegają wycenie zgodnie z rysunkiem
AW_ZE_06_13.
Drzwi podlegają wycenie zgodnie z rysunkiem
AW_ZE_06_13.
Roboty drogowe należy ująć w poz. 131 tabeli

Prosimy o wskazanie w której pozycji zestawienia
elementów scalonych (ukształtowanie i
elementów scalonych robót budowlanych zawartego
utwardzenie ternu wraz z podbudową i
w formularzu oferty należy ująć roboty drogowe?

wykończeniem nawierzchni – PR.PZT.DW)

65. W załączonej do SIWZ dokumentacji " WW_ Branża
wentylacji i klimatyzacji " WW_ 06
udostępniono zestawienia ciągów wentylacyjnych w nie
edytowalnym formacie PDF .
Proszę o udostępnienie zestawień ciągów
wentylacyjnych w formacie edytowalnym xls .
66. W załączonej do SIWZ dokumentacji " SW _ Branża
sanitarna SW_ 05 brak zestawień
materiałów dla :
- instalacji kanalizacji podposadzkowej ,
- instalacji kanalizacji sanitarnej ,
- instalacji wody p.poż ,
- instalacji c.o ,
- instalacji ciepła technologicznego ,
- rur instalacji nawilżaczy parowych ,
- instalacji wody ,
- instalacji kanalizacji deszczowej
- instalacji podciśnieniowego odwodnienia dachu ,
- rur instalacji freonowej ,
Proszę o uzupełnienie dokumentacji o wymienione
zestawienia .
67. W załączonym do SIWZ Przedmiarze robót " PR.AW.WYP
Wyposażenie" jest w pozycji 90 " Z3, Z4, Z6, Z7 - blat z
umywalkami " – szt. 23, w pozycji 92 " Z5,Z8,Z10,Z12 Umywalki do blatów – szt. 12
Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 29
z dnia 08.05.2018 r wymienione pozycje nr 90 , nr 92
nie podlegają wycenie.
W przedmiarze robót " PR.SW. " Sanitarne " w pozycji 18
są
" Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
uruchamianym kolanem " 48-23-12 = 13 szt. ; w pozycji
239 są " Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15

Zamawiający nie dysponuje elementami
dokumentacji w wersji edytowalnej.

Zestawienie materiałów ujęte jest
w przedmiarze PR.SW.

W wycenie należy uwzględnić:
- blaty z umywalkami;
- baterie umywalkowe stojące, w ilości
wynikającej z dokumentacji projektowej.

68.

69.
70.
71.

72.

73.

74.

75.

mm " – szt. 48
Analizując powyższe zapisy proszę o wyjaśnienie czy w
pozycji 239 należy również wycenić baterie do umywalek
które nie podlegają wycenie , oraz o podanie ostatecznej
ilości baterii umywalkowych które należy wycenić .
W przedmiarze robót " PR.SW. " Sanitarne " w pozycji 18
są " Ustępy z płuczką ustępową typu kompakt ' - 44 szt
Wg dokumentacji na rzutach są miski ustępowe wiszące
montowane na stelażach .
Proszę o wyjaśnieni czy należy wycenić miski ustępowe
typu Kompakt czy miski wiszące na stelażach .
Proszę o wyjaśnienie czy pisuary należy montować
bezpośrednio na ścianie czy na stelażach.
Proszę o wyjaśnienie sposobu montażu 8 szt umywalek ,
oraz 5 szt umywalek dla niepełnosprawnych ( na stelażu
lub bezpośrednio do ściany z półnogą itp.) .
Instalacje wod-kan brak w dokumentacji opisach,
specyfikacjach standardu wymiarów białego montażu
(miski ustępowe, umywalki, pisuary, brodziki ) oraz
armatury czerpalnej i spłukującej do tych urządzeń
zawory spłukujące , baterie itd). W zawiązku z brakiem
standardu oraz trudne jest określenie poziomu cen
urządzeń.
Proszę o podanie przykładowego standardu urządzeń
i armatury.
Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania
ofert do dnia 22.06.2018 r.
Powyższe uzasadniamy ryczałtowym charakterem
wynagrodzenia w niniejszym postępowaniu, co powoduje
konieczność dokonania wnikliwej analizy dokumentacji
projektowej,
weryfikacji
udostępnionych
przez
Zamawiającego przedmiarów robót.
Dodatkowy czas pozwoli Wykonawcy na opracowanie
rzetelnej oferty
W związku z dokonaną modyfikacją SIWZ, pojawiającymi
się nieścisłościami i wątpliwościami w dokumentacji
przetargowej oraz mając na uwadze chęć złożenia
Państwu optymalnej oferty uprzejmie prosimy o
przesunięcie terminu składania ofert na dzień 25.06.2018
r.
W odniesieniu do odpowiedzi Zamawiającego na pytanie
nr 33 z dnia 08.05.2018 r., zwracamy się z prośbą o
informację: czy Zamawiający uzna za spełniony warunek
zapisany w rozdziale III pkt. 1.3.4 SIWZ w przypadku
wykazania się kierownikiem robót w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, posiadającym
wyłącznie uprawnienia budowlane w telekomunikacji do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach
instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z
infrastrukturą towarzyszącą bez ograniczeń, wydane na
podstawie Rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 10
października 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji w
budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. nr 120, poz.
581 ze zm.)?

Miski ustępowe należy wycenić i zamontować
jako wiszące na stelażach, zgodnie z
dokumentacją projektową.
Pisuary należy zamontować na stelażach.
Wysłano do projektanta

Umywalki zgodnie z dokumentacją
projektową – m.in. rysunek rzutów
architektury, rysunek nr 301_SRC_
AW_ZE_15_01, zestawieniem aranżacji
meblowej oraz załącznikiem nr 3 do opisu
technicznego architektury.

Zamawiający dokonuje zmiany terminów:
składania i otwarcia ofert w przedmiotowym
postępowaniu.
Nowy termin składania ofert:
19.06.2018 r. do godz. 12:00
Nowy termin otwarcia ofert:
19.06.2018 r. o godz. 12:30

Zamawiający podtrzymuje wymagany
warunek, określony w SIWZ wg aktualnie
obowiązującego stanu prawnego w tym
zakresie wraz z udzielonymi wyjaśnieniami
w tym temacie.

Zamawiający dokonuje zmiany terminów:
składania i otwarcia ofert w przedmiotowym
W związku z nieudostępnieniem przez Zamawiającego postępowaniu.
przedmiarów w formacie ath, zwracam się z prośbą o Nowy termin składania ofert:
przesunięcie terminu składania ofert o dwa tygodnie.
19.06.2018 r. do godz. 12:00
Nowy termin otwarcia ofert:
19.06.2018 r. o godz. 12:30
Zmiany
dotyczące
formy
składania
JEDZ
obowiązują
od
76.
Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ

dnia 18 kwietnia, a decydującym w tym zakresie jest data
wszczęcia postępowania. Jednocześnie, za dzień
wszczęcia postępowania zawsze uważało się dzień
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym (tak np.
wyrok KIO 343/09). W przedmiotowym postępowaniu
ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu
18.04.2018 r., w związku z tym zwracamy się z prośbą o
wskazanie adresu, na który Wykonawca ma przesłać
JEDZ.
77. W najnowszym orzecznictwie wskazuje się, że firm
podwykonawców nie trzeba podawać jeśli nie są one
jeszcze znane na etapie składania oferty, a ponadto nie
jest przesłanką do sankcjonowania wykonawcy brak ich
określenia w ofercie (wyniki kontroli KU/74/17/DKZP czy
wyrok KIO 1756/17). Po naradach orzeczniczych KIO
deklaruje, że brak podania nazw podwykonawców na
etapie składania ofert nie jest wymagany i nie będzie
sankcjonowany w ramach ewentualnych odwołań
rozpatrywanych przez KIO. Tym samym, jeśli firmy
podwykonawców nie są znane to według KIO
dopuszczalne jest złożenie deklaracji o takiej treści w
ramach oferty. Zatem żądanie podania firm
podwykonawców w ofercie jest uznawane przez UZP za
naruszenie przepisów w ramach kontroli. W związku z
powyższym zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż w
przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć
wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
jednakże na dzień składania ofert Wykonawcy nie są
znane nazwy firm podwykonawców, wystarczającym
będzie jedynie wyszczególnienie powierzonej im części
zamówienia.

w zakresie sposobu składania JEDZ
w niniejszym postępowaniu.
Opis modyfikacji SIWZ zamieszczony jest
poniżej niniejszej tabeli.
Jednocześnie Zamawiający anuluje
wyjaśnienie i odpowiedź w pozycji nr 7 pisma
z dnia 08 maja 2018 r. (znak pisma: IR-26002.2018.02)

Wykonawca winien sporządzić ofertę zgodnie
z zapisami SIWZ, sporządzonymi zgodnie
z zapisami ustawy – Prawo zamówień
publicznych w tym zakresie.
W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji
Zamawiający dokona analizy przypadku wg
najbardziej aktualnego orzecznictwa w tym
zakresie.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia Zamawiający przedłuża termin składania ofert
w przedmiotowym postępowaniu.
Nowy termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień 19 czerwca 2018 r. do godz. 12:00
Nowy termin otwarcia ofert zostaje wyznaczony na dzień 19 czerwca 2018 r. o godz. 12:30.
Powyższa zmiana terminu składania i otwarcia ofert zmiany spowodowane udzielonymi
wyjaśnieniami powodują następujące zmiany treści SIWZ i załączników oraz ogłoszenia
o zamówieniu w postępowaniu, które Zamawiający wprowadza zgodnie z zapisami art. 38 ust. 4
ustawy:
I.

§12 ust. 12 projektu umowy - załącznika nr 4 do SIWZ:

JEST:
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia
Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmian wraz z zestawieniem ilości robót
i ich wyceną nie wyższą niż ustalona przy uwzględnieniu cen jednostkowych przedstawionych
w kalkulacji szczegółowej stanowiącej załącznik nr 1 A do Umowy , wraz z częścią dokumentacji
technicznej dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy
o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 (czternaście)
dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej
zmian przedkładanego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wraz ze zgodą
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem tej umowy
ZMIENIA SIĘ NA:
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia
Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmian wraz z zestawieniem ilości robót

i ich wyceną nie wyższą niż ustalona przy uwzględnieniu cen jednostkowych przedstawionych w
kalkulacji szczegółowej stanowiącej załącznik nr 1 A do Umowy , wraz z częścią dokumentacji
technicznej dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy
o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 (czternaście)
dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej
zmian przedkładanego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wraz ze zgodą
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem tej umowy.
Zastrzeżenie dotyczące poziomu wyceny robót podwykonawcy, o którym mowa wyżej nie dotyczy
sytuacji, gdy w projekcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany będzie przewidziana zapłata
przez Wykonawcę przed lub w terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) dni od dnia zawarcia tej umowy
zaliczki w wysokości nie niższej niż różnica między ustalonym wynagrodzeniem do zapłaty a
wyceną ustaloną przy uwzględnieniu cen jednostkowych przedstawionych w kalkulacji
szczegółowej stanowiącej załącznik nr 1 A do Umowy.
II.

W związku z koniecznością wykonania dyspozycji art. 10a ust. 1 ustawy oraz
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.06.2017 r. w sprawie użycie środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz
udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych w związku z nowelizacją
ustawy Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w zakresie sposobu składania Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia w następujący sposób:

Zmiana II.1.

SIWZ – Rozdział I. pkt 2.2.2. – otrzymuje nowe brzmienie:
OFERTA, sporządzana zgodnie z wymaganiami SIWZ, składana jest w formie pisemnej.
Dokument/y JEDZ, przekazywany/e jest/są przez Wykonawcę/ów w formie
elektronicznej, zgodnie z instrukcją zamieszczoną w Rozdziale III pkt. 4.2. SIWZ.
Zmiana II.2.

SIWZ – Rozdział III. pkt 4.2.
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczenie to Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem
standardowego formularza, określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji
Europejskiej, wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego
dalej „JEDZ’ oraz instrukcją zamieszczoną poniżej.
Wzór JEDZ (forma edytowalna) stanowi załącznik nr 3 do SIWZ;
UWAGA!!!
Dodatkowe informacje, dotyczące Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, w tym instrukcja jego
wypełnienia, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem:
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

Instrukcja składania JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
1) W niniejszym postępowaniu dokument JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów
składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na
formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim
potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art.
25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
2) Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest
poczta elektroniczna. UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD,

pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002
o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
JEDZ należy przesłać na adres email: przetargi@czestochowa.so.gov.pl
a) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych:
.pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.1
b) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać
z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które
umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego,
w szczególności w jednym z ww. formatów.
c) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego
JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania,
będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny,
spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.
d) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj.
opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się
narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument
oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na
licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych.
e) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty,
składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również
inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje
o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych
zawartych w JEDZ.
f) Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki
sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu
składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę
postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy albo dowolne
oznaczenie pozwalające na identyfikację wykonawcy (np. JEDZ do oferty 658 –
w takim przypadku numer ten musi być wskazany w treści oferty).
g) Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości
zawierającej JEDZ.
h) Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej
JEDZ z serwera pocztowego zamawiającego.
i) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ
składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku
Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.
3) Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
III.

1

W związku z dotychczas udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający nadaje nowe
brzemiennie załącznikowi nr 2 do SIWZ – Formularzowi ofertowemu. Zaktualizowany
załącznik nr 2 do SIWZ stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Zamawiający określając dopuszczalne formaty danych w jakich może zostać przedłożony dokument JEDZ korzysta z katalogu formatów
wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych. Należy pamiętać, że wybór określonych formatów danych nie może prowadzić do naruszenia zasad uczciwej konkurencji i
równego traktowania wykonawców i jednocześnie musi umożliwiać użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

IV.

SIWZ nr IR-260-02.2018 – Rozdział IV. Ust. 10 pkty 10.1 i 10.2

JEST:

10.

INFORMACJE DOT. SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

10.1.

Termin i miejsce składania ofert

10.1.1. Termin składania ofert upływa dnia: 07 czerwca 2018 r. o godz. 12:00.
10.1.2. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Sądzie Okręgowym w Częstochowie ul.
Dąbrowskiego 23/35 pokój nr 130 (nowy budynek – poziom 1) – Sekretariat Dyrektora
Sądu Okręgowego.
10.1.3. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego
na wnoszenie przysługujących środków ochrony prawnej.
10.2.

Termin i miejsce otwarcia ofert

10.2.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 07 czerwca 2018 r. o godz. 12:30, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w Częstochowie, sala konferencyjna (pom. 217)
(nowy budynek – poziom II). Otwarcie ofert jest jawne.
10.2.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
10.2.3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
a także informacje dotyczące terminu wykonania zamówienia, i warunków płatności,
zawartych w ofertach.
ZMIENIA SIĘ NA:

10.

INFORMACJE DOT. SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

10.1. Termin i miejsce składania ofert
10.1.1. Termin składania ofert upływa dnia: 19 czerwca 2018 r. o godz. 12:00.
10.1.2. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Sądzie Okręgowym w Częstochowie ul.
Dąbrowskiego 23/35 pokój nr 130 (nowy budynek – poziom 1) – Sekretariat Dyrektora
Sądu Okręgowego.
10.1.3. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego
na wnoszenie przysługujących środków ochrony prawnej.
10.2.

Termin i miejsce otwarcia ofert

10.2.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 19 czerwca 2018 r. o godz. 12:30, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w Częstochowie, sala konferencyjna (pom. 217)
(nowy budynek – poziom II). Otwarcie ofert jest jawne.
10.2.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
10.2.3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
a także informacje dotyczące terminu wykonania zamówienia, i warunków płatności,
zawartych w ofertach.
V.

L.p.

Ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dz.U.U.E. w dniu 18.04.2018 r. pod nr
2018/S 075-168057, wg poniższego zestawienia:
Lokalizacja
zapisu
w ogłoszeniu
o zamówieniu

1.

Sekcja III,
ppkt III. 2.2)

JEST

ZMIENIA SIĘ NA

(…) 4.2. Aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie stanowiące wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. Oświadczenie to
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w
formie pisemnego Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia
(JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem
standardowego formularza, określonego w

(…) 4.2. Aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie stanowiące wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. Oświadczenie to
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w
formie elektronicznego Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia
(JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem
standardowego formularza, określonego w

rozporządzeniu wykonawczym Komisji
Europejskiej, wydanym na podstawie art.
59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego
dalej „JEDZ”. Wzór JEDZ stanowi załącznik
nr 3 do SIWZ – oryginał;
Uwaga!!!
Dodatkowe informacje, dotyczące
Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia, w tym instrukcja jego
wypełnienia, dostępne są na stronie
internetowej Urzędu Zamówień Publicznych
pod adresem:
https://www.uzp.gov.pl/bazawiedzy/jednolity-europejski-dokumentzamowienia (...)

2.

Sekcja III,
ppkt III.2.3)

rozporządzeniu wykonawczym Komisji
Europejskiej, wydanym na podstawie art.
59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego
dalej „JEDZ”. Wzór JEDZ stanowi załącznik
nr 3 do SIWZ;
Uwaga!!!
Dodatkowe informacje, dotyczące
Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia, w tym instrukcja jego
wypełnienia, dostępne są na stronie
internetowej Urzędu Zamówień Publicznych
pod adresem:
https://www.uzp.gov.pl/bazawiedzy/jednolity-europejski-dokumentzamowienia.
Instrukcja składania przedmiotowego
dokumentu zawarta jest w Rozdziale III pkt
4.2. SIWZ. (…)
(…) Aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie stanowiące wstępne
(…) Aktualne na dzień składania ofert
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
oświadczenie stanowiące wstępne
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
postępowaniu. Oświadczenie to
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w
postępowaniu. Oświadczenie to
formie elektronicznego Jednolitego
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w
Europejskiego Dokumentu Zamówienia
formie pisemnego Jednolitego
(JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem
Europejskiego Dokumentu Zamówienia
standardowego formularza, określonego w
(JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem
rozporządzeniu wykonawczym Komisji
standardowego formularza, określonego w
Europejskiej, wydanym na podstawie art.
rozporządzeniu wykonawczym Komisji
59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego
Europejskiej, wydanym na podstawie art.
dalej „JEDZ’. Wzór JEDZ stanowi załącznik
59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego
nr 3 do SIWZ;
dalej „JEDZ’. Wzór JEDZ stanowi załącznik
Uwaga!!!
nr 3 do SIWZ – oryginał;
Dodatkowe informacje, dotyczące
Uwaga!!!
Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Dodatkowe informacje, dotyczące
Zamówienia, w tym instrukcja jego
Jednolitego Europejskiego Dokumentu
wypełnienia, dostępne są na stronie
Zamówienia, w tym instrukcja jego
internetowej Urzędu Zamówień Publicznych
wypełnienia, dostępne są na stronie
pod adresem:
internetowej Urzędu Zamówień Publicznych
https://www.uzp.gov.pl/bazapod adresem:
wiedzy/jednolity-europejski-dokumenthttps://www.uzp.gov.pl/bazazamowienia
wiedzy/jednolity-europejski-dokumentInstrukcja składania przedmiotowego
zamowienia (...)
dokumentu zawarta jest w Rozdziale III pkt
4.2. SIWZ. (…)

3.
Sekcja IV,
ppkt IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o
dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
7.6.2018 - 12:00

Termin składania ofert lub wniosków o
dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
19.6.2018 - 12:00

Sekcja IV,
ppkt IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 7.6.2018 - 12:30
Miejscowość:
Siedziba Zamawiającego przy ul.
Dąbrowskiego 23/35 w Częstochowie, sala
konferencyjna (pom. 217) (nowy budynek –
poziom II)
Osoby upoważnione do obecności podczas
otwarcia ofert: nie

Warunki otwarcia ofert
Data: 19.6.2018 - 12:30
Miejscowość:
Siedziba Zamawiającego przy ul.
Dąbrowskiego 23/35 w Częstochowie, sala
konferencyjna (pom. 217) (nowy budynek –
poziom II)
Osoby upoważnione do obecności podczas
otwarcia ofert: nie

4.

5.
Sekcja VI,
ppkt VI.3)

6.

Sekcja VI,
ppkt VI.3)

(…) 2.2. OFERTA, sporządzona zgodnie z
wymaganiami SIWZ, składana jest w formie
pisemnej. Dokument/y JEDZ,
przekazywany/e jest/są przez
Wykonawcę/ów w formie elektronicznej,
zgodnie z instrukcją zamieszczoną w
Rozdziale III pkt. 4.2. SIWZ. (…)
(…) 11.2. Aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie stanowiące wstępne
(…) 11.2. Aktualne na dzień składania ofert potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
oświadczenie stanowiące wstępne
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega postępowaniu. Oświadczenie to
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Wykonawca zobowiązany jest złożyć w
formie elektronicznego Jednolitego
postępowaniu. Oświadczenie to
Europejskiego Dokumentu Zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w
(JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem
formie pisemnego Jednolitego
standardowego formularza, określonego w
Europejskiego Dokumentu Zamówienia
(JEDZ),sporządzonego zgodnie z wzorem
rozporządzeniu wykonawczym Komisji
standardowego formularza, określonego w Europejskiej, wydanym na podstawie art.
59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego
rozporządzeniu wykonawczym Komisji
dalej „JEDZ’. Wzór JEDZ stanowi załącznik
Europejskiej, wydanym na podstawie art.
nr 3 do SIWZ;
59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego
dalej „JEDZ”. Wzór JEDZ stanowi załącznik Uwaga!!!
nr 3 do SIWZ – oryginał;
Dodatkowe informacje, dotyczące
Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Uwaga!!!
Zamówienia, w tym instrukcja jego
Dodatkowe informacje, dotyczące
wypełnienia, dostępne są na stronie
Jednolitego Europejskiego Dokumentu
internetowej Urzędu Zamówień Publicznych
Zamówienia, w tym instrukcja jego
pod adresem:
wypełnienia, dostępne są na stronie
internetowej Urzędu Zamówień Publicznych https://www.uzp.gov.pl/bazapod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza- wiedzy/jednolity-europejski-dokumentwiedzy/jednolity-europejski-dokumentzamowienia
zamowienia. (…)
Instrukcja składania przedmiotowego
dokumentu zawarta jest w Rozdziale III pkt
4.2. SIWZ. (…)
(…) 2.2. Oferta, sporządzana zgodnie z
wymaganiami SIWZ, w tym dokument/y
JEDZ, przekazywana jest przez
Wykonawcę w formie pisemnej, pod
rygorem nieważności; (…)

Ponadto Zamawiający zamieszcza wraz z niniejszym pismem nw. załączniki:
1. Sprawozdanie z badań zanieczyszczenia gruntów na działce pod projektowany budynek
Sądu Rejonowego Częstochowa-Pólnoc z grudnia 2015 r.;
2. Inwentaryzacja dendrologiczna z października 2015 r.;
3. Raport z symulacji pt. „Analiza systemu wentylacji bytowej i oddymiającej w garażu
podziemnym w budynku Sądu Rejonowego Częstochowa-Północ przy ul. Św. Rocha 80/90
w Częstochowie” z marca 2016 r.;
4. Raport z symulacji pt. „Analiza systemu wentylacji oddymiającej w atrium w budynku
Sądu Rejonowego Częstochowa-Północ przy ul. Św. Rocha 80/90 w Częstochowie” z marca
2016 r.;
5. Odpowiedź na pytanie z poz. 21 – uzupełniony rysunek ozn. AW_ZE_16_01;
6. Odpowiedź na pytanie z poz. 22 – rysunki;
7. Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy_aktualizacja na dzień 18 maja 2018 r.
Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie, zobowiązany jest uwzględnić
powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania oferty, pod rygorem odrzucenia oferty
z postępowania. W przypadku, gdy przedmiotowe wyjaśnienia w niewystarczającym stopniu
odpowiadają na zadane pytanie, Wykonawca zainteresowany udziałem w niniejszym
postępowaniu nadal posiada możliwość zwrócenia się do Zamawiającego, o wyjaśnienie treści
SIWZ, również w zakresie, którego dotyczy powyższa odpowiedź.
MW-H

Dyrektor Sądu Okręgowego
w Częstochowie
/-/
Mariola Męcik
Otrzymują:
(na oryginale właściwy podpis)
1. Strona internetowa: www.czestochowa.so.gov.pl,
2. Wykonawcy zainteresowani udziałem w niniejszym postępowaniu;
3. a/a.

