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DO

WYKQNAWCOW

dotyczy: Zamowienie nr 24/pn/2017 - robota budowlana polegaj^ca na remoncie parkingu

glownego btidynku Slqskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13

W oparciu o art. 38 ust.2 w zw. z ustla ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowieh

publicznych (j.t. Dz.U.2017.1579), przekazuj? tresc wniosku jednego z Wykonawcow

o odst^pienie od warunku udziahi w post^powaniu dotycz^cego sytuacji finansowej oraz udzielam

odpowiedzi. Wniosek wpiyn^l do Zamawiaj^cego w dniu 04.10.2017 r.

Zmiany wynikaj^ce z niniejszego pisma wprowadzam w oparciu o art. 38 ust.4 pzp oraz art. 12a

ust.2 pzp.

Tresc wniosku:

„W zwi^zku z postawionym warunkiem udzialu w post^powaniu przetargowym, dotycz^cym

sytuacji finansowej (art.22 ust.l pkt 2 pzp) tj. „Wykonawca winien wykazac posiadanie srodkow

finansowych w wysokosci co najmniej 200.000,00 zlotych lub zdolnosci kredytowej na poziomie

nie niniejszym niz 200.000,00 zlotych, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesi^c przed uplywem

terminu skladania ofert.", zwracam si? z prosb^ o odst^pienie od przedmiotowego warunku.

Postawiony warunek utrudnia uczciw^ konkurencj? dla malych i srednich przedsi?biorstw.

Ponadto informuj?, ze moja firma posiada odpowiedni sprz?t dla wykonania przedmiotu remontu

oraz mozliwosc zakupu materialow z odroczon^ platnosci^."

Oddziai Woje\\odzki,|w. Sia
2 73fe 15/7]nfz.gbv.p

listawa Kossutha 13, 40-844 Katowice
e-mail: sekretariat@nfz-katowice.pl



Odpowiedz;

Po analizie Zamawiaj^cy uwzgl^dnia wniosek Wykonawcy odst^puj^c od warunku udzialu

w post^powaniu dotycz^cego sytuacji finansowej (art.22 ust.lb pkt 2 pzp) opisanego w pkt V pkt

lppkt21it.a SIWZ.

Co prawda sformulowany w SIWZ warunek nie stanowii warunku nieproporcjonalnego, czy tez

nadmiemego z punktu widzenia przedmiotu zamowienia b^dz minimalnych wymaganych

zdolnosci wykonawcy do nalezytego wykonania zamowienia - z tego tez wzgl^du, zarzut,

iz warunek ten utrudnia uczciwq. konkurencj? dla malyeh i srednich przedsi^biorstw, nalezy uznac

za nieuprawniony - niemniej jednak, bior^e pod uwag?, iz dla okreslonej grupy wykonawcow

mogl on stanowic przeszkod^ do wzi^eia udziahi w post^powaniu, rezygnacja z warunku

wydaje si? bye zasadna.

W zwi^zku z odst^pieniem od warunku sytuacji finansowej zmianie ulega nie tylko tresc

ogloszenia o zamowieniu, ale takze tresc SIWZ, a konkretnie:

1) pkt V pkt 1 ppkt 2 - z tekstu napisanego kursyw^ bezposrednio pod ppkt 2 usuwa si? zwrot:

„warunek udzialu w post?powaniu dotyez^cy sytuacji finansowej oraz";

2) pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.a - wykresla si? tresc lit.a bez zmiany pozostalej numeracji;

3) pkt V pkt 2 lit.b - wykresla si? tresc lit.b bez zmiany pozostalej numeracji;

4) pkt V pkt 3 - wykresla si? zapisy dotyczqce warunku sytuacji finansowej; z uwagi na

przywolane zastrzezenie poczynione w pkt 111 pkt 8 ppkt 3 SIWZ oraz w pkt 9 formularza oferty,

zapisy pkt V pkt 3 nalezy odczytywac z uwzgl?dnieniem przywdlanego zastrzezenia;

5) pkt VI pkt 1 ppkt 2 - wykresla si?;

6) pkt VI pkt 3 lit.a i lit.b - wykresla si? tresc lit.a i lit.b bez zmiany pozostalej numeracji;

6) pkt VI pkt 4 ppkt 3 - wykresla si? tresc ppkt 3 bez zmiany pozostalej numeracji;

7) w zakresie formularza oferty wykresleniu ulega pkt 10 (wykreslenie tresci bez zmiany

pozostalej numeracji), pkt 14 ppkt 6 oraz dokument wymieniony w tiret pierwszy w drugiej

„uwadze!" na stronie nr 4 formularza.

8) w zakresie wzoru oswiadezenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp - w pkt 1 ppkt 2

wykresla si? lit.a bez zmiany pozostalej numeracji, zas w pkt 11 wykresla si? konsekwentnie

zapisy dotycz^ce warunku sytuacji finansowej.

Zapisy SIWZ odnosz^ce si? do art. 25a ust.3 pkt 2 pzp, do zobowi^zania irmego podmiotu do

oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych zasobow na potrzeby realizaeji zamowienia oraz

traktuj^ce o zmianie albo rezygnacji z podwykonawcy b?d4cego podmiotem, na ktorego zasoby

wykonawca powolywal si? na zasadach okreslonych w art. 22a ust.l ustawy, nalezy odczytywac

z zastrzezeniem pkt 111 pkt 8 ppkt 3 SIWZ oraz pkt 9 formularza oferty.



Dokonana zmiana w zakresie warunku udziahi w post^powaniu stanowi zmian^ istotn^

w rozumieniu art. 12a ust.2 pzp, co wymaga bezwzgl^dnego przedhizenia terminu skladania ofert

0 czas niezb^dny na wprowadzenie zmian w ofertach.

Termin skladania ofert przedluza si^ do dnia 17.10.2017 do godz. 11.00. Otwarcie ofert w tym

samym dniu o godz. 11.30.

Tym samym odpowiedniej zmianie w zakresie terminu skladania i otwarcia ofert ulegaj^ zapisy

pkt X lit.D (ramka) oraz pkt XI ppkt 1 i ppkt 4 SIWZ.

Termin ten wydaje si? bye wystarczaj^cym zarowno dla uwzgl?dnienia zmiany w obszarze

warunku udzialu w post?powaniu (zlagodzenie warunkow), jak i w obszarze zmian tresei wzoru

umowy, do ktorego Zamawiaj^cy zmuszony jest wprowadzic zapis o odbiorze i platnosci

cz?sciowej.

Zmiana w zakresie wzoru umowy polega na wprowadzeniu w §8 ust?pu 9 o tresei:

„9. W sytuacji wskazuj^eej na niezakonezenie ealosci robot budowlanych stanowi^eyeh

przedmiot niniejszej umowy w roku 2017, Zamawiaj^ey dopuszeza dokonanie platnosei

ez?seiowej wedlug stanu zaawansowania robot budowlanych na dzien nie pdzniejszy niz

31.12.2017 r. w opareiu o cz?seiowy protokol odbioru robot budowlanych oraz kosztorys

powykonawezy odnosz^ey si? do ez?sei odebranych robot budowlanych, przy odpowiednim

zastosowaniu postanowieh ust.l oraz ust.6-ust.8 niniejszego paragrafu, a takze przy zastosowaniu

pozostalyeh zasad okreslonych w umowie, nie wyl^ezaj^e zapisow o karaeh umownyeh, jezeli

wyst^pi^ przeslanki ieh zaplaty przez Wykonawe?. Cz?sciowy protokol odbioru robot

budowlanych winien zostac podpisany nie pozniej niz dnia 31.12.2017 r. Osobami

upowaznionymi do przeprowadzenia odbioru ez?sciowego i podpisania cz?seiowego protokolu

odbioru robot budowlanych s^ osoby wskazane w §5 ust.3 zd.l umowy.

W takim przj^adku Wykonawca zobowi^zuje si? wystawic faktur? VAT opiewaj^cq. na kwot?

zweryfikowan^ ww. kosztorysem powykonawezym odnosz^cym si? do cz?sei odebranych rohot

budowlanych, w terminie zgodnym z obowi^zuj^cymi w tym zakresie przepisami prawa. Odbior

oraz zaplata za pozostal^ do wykonania cz?sc robot budowlanych nast^pi w roku 2018 przy

zaehowaniu zasad okreslonych w niniejszej umowie."

Ponadto we wzorze umowy:

a) w §8 ust.l in fine modyfikuje si? brzmienie w nast?puj4cy sposob: „z zastrzezeniem

postanowieh ust.6-ust.9 niniejszego paragrafu."

b) w §3 ust.4 in fine dopisuje si? zast?puj4c kropk? przecinkiem: „przy uwzgl?dnieniu

zapisu §8 ust.9 umowy."



//

Dokonane niniejszym pismem zmiany staj^ si? cz^sci^ SIWZ.

W zal^czeniu strona nr 3 oraz nr 4 fonnularza oferty oznaczone „po zmianie", a takze strona nr 2

wzoru oswiadczenia, o ktorym mowa w art.25a ust.l pkt 1 pzp, oznaczona „po zmianie" (zmienila

si? liczba stron wzoru oswiadGzenia z trzech do dwoch).

Strony nalezy wymienic i zlozyc jako wlasciwe albo naniesc wprowadzone zmiany odr?cznie

w tresci dokumentow.

Z powazaniem
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Nt zamowienia: 24/pn/2017 fotmularz oferty

9. Oswiadczamy, ze przy wykonywaniu zamowienia nie b^dziemy polegac na zasobach innego
podmiotu/6w w zakresie dotycz^cym zdolnosci zawodowej - posiadania wymaganego doswiadczenia, tj.
wykonania przynajmniej 1 (jednej) roboty budowlanej (zakonczonej) polegaj^cej na wykonaniu nawierzchni
asfaltowej i jej podbudowy. Wamnek zdolnosci zawodowej - posiadanego doswiadczenia spelniamy

samodzielnie, bez odwolywania si^ do zasobow innego podmiotu.**

** Z uwagi na wyJ^czenie w niniejszym post^powaniu z zaktesu podwykonawstwa Wykonania nawietzchni

asfaltowej i jej podbudowy. WykoUaWca nie moze polegac na zdolnosci zawodowej (doswiadczeniu) innego

podmiotu/6w w zakresie wykazania ztealizowania ww. roboty budowlanej, o ktorej mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2

lit.b SIWZ. W tym przypadku Wykonawca musi samodzielnie spebiiad niniejszy Warunek udziaiu

w postfpowaniu.

10. wykteslony

11. Zobowi^zujemy si^ w przypadku wyboru naszej oferty do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w wysokosci odpowiadaj^cej 10% ceny oferty. Zabezpieczenie wniesiemy najpozniej

w dniu wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy.

12. Oswiadczamy, iz upowaznienie osob reprezentuj^cych Wykonawc? w niniejszym post^powaniu

(w tym podpisuj^cych ofertg/formularze/oswiadczenia), a wskazanych ponizej wynika z nast^puj^cego

dokumentu****:

1) ICRS

2) CEIDG

3) peinomocnictwa zal^czonego do niniejszego formularza oferty udzielonego przez osoby odpowiednio

umocowane.

:ioic;ic4:.zaznaczyc podpunkty dotycz^ce Wykonawcy

Osoba/osoby upowaznione (upeJnomocnione) do teptezentacji Wykonawcy w niniejszym
post^powaniu:

/imi^ i nazwisko/ /podstawa upowaznienia do reprezentowania WykonaWcy/

stroB a w 3 po zmianie



Nr zamowienia: lAlTpnllQVl fotmulaiz ofetty

13. Oswiadczamy, iz nalezymy/nie nalezymy* do grupy malych lub srednich przedsi^biorstw.

* niepottzebne skreslic

Definigi matego ora^sredmegopt\edsiqbioriy ̂ awiera ustawa ̂  dnia 02.07.2004 r. o swobodsie dv^alalnosdgospodara^ej (D;(.U.201 S.S84
j.t. ze Sim.).
»Zgodnie ̂  art. 105 cyt. ustauy, maUgo pr^edsifhiorci uiva^ sii prsiedsiibiorc^, ktoty n> co najmniejjednjm ̂  dwoch ostatnich lat obrotowych:
1) ^atrudniai srednioroc^ie mniej ni^ 50 pracownikSw orasi
2) osit^ncil rocspy obrot netto se sprspdaiy towarow, nyrobow i uslug ora^ operagi finansonych niept^kracsajciy rownowartosci w ;^otych 10
milionow euro, lub sumy aktywow jego bilansu sporr^dspnego na koniec jednego ̂  tych lat nie prspkroctyly rownowartosci w ̂lotych 10 milionow
euro.

»Zgodnie si art. 106 yt. ustawy, sredniego prspdsiibiorci uwaip si^ prsedsiibiorci, ktoty w co najmniej jednym Si dwoch ostatnich lat
obrotowych:
1) s^trudnial srednioroct^ie mniej nisi 250pracownikow ora^i
2) osicigncj rocspy obrot netto ̂ e sprseda^ towarow, nyrobow i uslug orasi operagifinansonych nieprspkraccpjciiy rownowartosci w t^lotych 50
milionow euro, lub sumy aktywow jego bilansu sporf(pds(onego na koniec jednego si tych lat nieprspkroctyly rownowartosci w vjot/ch 43 milionow

14. Zal^cznikami do niniejszego fotmularza oferfy sq nast^puj^ce wypeteione fonnularze/

oswiadczenia/dokumenty:

1) szczegolowy kosztorys ofertowy (2 egz.)

2) informacja, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp

3) oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

4) formularz opis przedmiotu zamowienia

5) formularz opis rownowaznosci — jezeli dotyczy

6) pelnomocnictwo osob reprezentuj^cych Wykonawc? (oryginai lub kopia poswiadczona notarialnie/odpis notadakiy)

- jezek uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestrowego (ewidencyjnego)

7) inne - jezeK dotyczy

Uwaga!

- oswiadczenie a przynaleznosci alba braku przynaleznosci do tej same/' grupy kapitatowej

Wykonawca sMada w terminie 3 dni od zamieszczenia infoanacji, o ktorej mowa w art 86 ust.5pzp

na stronie internetowej www.nfz-katowice.pl

Uwaga!

- formularz wykaz robot budowlanych wraz z dowodami,

sktadane s^ na wezwanie Zamawiajqcego, o ktorym mowa w art. 26 ust.2pzp (patrz: SIWZ)

Imi^ i nazwisko upetnomocnionego przedsta-rtdciela Wykonawcy:

Data.

podpis

(

V

strona nr 4 po zmianie



Nr zamowienia: 24/pn/2017 wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Z uwagi na przepis art. 24 ust.8 pzp, jednoczesnie oswiadczam, ze w zwiqzku z podstawq, wykluczenia,

o ktorej mowa w art. 24 ust.l pkt 13, 14 oraz 16-20 pzp, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo

zamowien publicznych, podj^iem nast^puj^ce srodki naprawcze:

2)

a) wykieslony

b) Oswiadczam, iz speiniam warunek udzialu w post^powaniu okre^ony przez Zamawiaj^cego
w pkt V pkt 1 ppkt 2 litb SIWZ, tj. dotycz^cy zdolnosci zawodowej (posiadania wymaganego
doswiadczenia).

Uwaga! Wykonawca wimen spelnic warunek dotycz^cy zdolnosci Zawodowej (doswiadczenia) polegaj^cy
na nalezytym wykonaniu nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania
ofert, a jezeU okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie przynajmniej 1 (jednej) roboty
budowlanej (zakonczonej) polegaj^cej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej i jej podbudowy o wartosci
nie mniejszej niz 100.000,00 zlotych brutto.

Szczegoly dotycz^ce warunku udzialu w post^powaniu opisuje SIWZ.

II. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU. NA KTOREGO ZASOBY POWOLUTE SI^

WYKONAWCA

UWAGA!

Z uwagi na wyt^czenie w niniejszym post^powaniu z zakresu podwykonawstwa wykonania
nawierzchni asfaltowej i jej podbudowy. Wykonawca nie moze polegac na zdolnosci zaw'odowej
(doswiadczeniu) innego podmiotu/6w w zakresie wykazania zrealizowania ww. roboty
budowlanej, o ktorej mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.b SIWZ. W tym przjrpadku Wykonawca musi
samodzielnie spelniac niniejszy warunek udzialu w post^powaniu.

Imi^ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data podpis

strona rii^ 2 po zmianie


