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WYKONAWCY

dotyczy: zamowienie nr lO/pn/2019 - zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegaj^cej na
modemizacji instalacji klimatyzacji na V i III kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy
ul. Kossutha 13 - budynek A

W oparciu o art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych

(j.t.Dz.U.2018.1986 ze zm.), zwanej dalej „pzp", przekazuj? tresc zapytan - wnioskow

o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ), jakie wplyn^ly

do Zamawiajqcego w dniu 18.09.2019 r. (e-mail) oraz udzielam wyjasnien (odpowiedzi).

Zapytanie 1

W jakim terminie istnieje mozliwosc wykonania w obiekcie wizji lokalnej z osobq technicznq

z Panstwa strony potrqfiqcq udzielic informacji odnosnie realizacji zadania?

Odpowiedz

Wyjasniam, iz budynek przy ul. Kossutha 13 w Katowicach jest ogolnie dost^pny. Istnieje zatem

mozliwosc dokonania przez Wykonawcow ogl?dzin we wiasnym zakresie.

W przypadku jakichkolwiek pytan b^dz w^tpliwosci, w tym takze wynikaj^cych z dokonanych

ogl^dzin, Wykonawca winien na podstawie art.38 ust.l ustawy Prawo zamowien publicznych (dalej

„pzp"), zwrocic si^ do Zamawiaj^cego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SIWZ (por. pkt III ppkt 1

SIWZ). Zamawiaj^cy udzieli wyjasnien zgodnie z procedure okreslon^ w przepisach

cyt. ustawy (ppr. pkt VII SIWZ).
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Zapytanie 2

W ramach post^powania Zamawiajqcy wymaga demontazu. istniejqcych urzqdzen klimatyzacyjnych.

Proszq o informacjq czy istniejqca urzqdzenia klimatyzacyjne sq sprawne?

Odpowiedz

Instalacja klimatyzacji (jednostki klimatyzacji) obj^ta przedmiotow^ modernizacj^ jest^ instalacj^

serwisowan^, a wi?c dzialaj^c^, obj^t^ przegl^dami oraz wpisami do CRO. W ten sposob zapewniane

jest sprawne dzialanie.urzqdzen klimatyzacji.

Materialy rozbiorkowe, w tym urzqdzenia demontowanej (dotychczasowej)-klimatyzacji V i III pi?tra

budynku A przy ul. Kossutha 13 w Katowicach, w tym rowniez pdzyskany czynnik chlodniczy,

Wykonawea zobowiqzuje w ramach wynagrodzenia umownego wywiezc i zutylizowac, zgodnie

z obowiqzujqcymi przepisami prawa, w szczegolnosci przy uwzgl^dnieniu wymogow ustawy z dnia

15 maja 2015 r. o substancjaeh zubozajqcych warstw? ozonowq oraz o niektorych fluorowanych

gazaeh cieplamianych (j.t. Dz.U. 2018 poz.2221). Wykonawea zobowiqzuje si? niezwlocznie po

utylizacji, przedlozyc Zamawiajqcemu dokument potwierdzajqcy dokonanie utylizacji zgodnie

z obowiqzujqcymi w tym zakresie przepisami.

Kwestia demontazu i utylizacji byla przedmiotem analizy Zamawiajqcego na etapie

przygotowywania SIWZ.

Zapytanie 3

. Jezeli istniejqce urzqdzenia nie sq sprawne prosz§ o podanie informacji co jest przyczynq awarii

urzqdzen.

Odpowiedz

Patrz odpowiedz na pytanie 2.

Zapytanie 4

Czy Zamawiajqcy mote potwierdzic, ze sprfzarki w istniejqcych klimatyzatorach nie ulegiy: awarii

poprzez prZegrzanie i zatarcie?

Odpowiedz

Nie. odnotoWano przypadkow wskazujqcych na przegrzanie bqdz zatarcie spr?zarek w istniejqcych

klimatyzatorach.

Zapytanie 5

Czy Zamawiajqcy mote potwierdzic, te istniejqca instalacja freonowa nie zawiera kwasow, ktore sq

wynikiem zatarcia sprqtarek?

Odpowiedz

Nicvodnotowano przypadkow wskazujqcych na zatarcie spr?zarek w istniejqcych klimatyzatorach.



Zapytanie 6

Czy zamawiajqcy mote potwierdzic ze istniejqca instalacja freonowa jest szczelna i nie zawiera

wilgoci oraz innych gazdw nie skraplqjqcych si§ mogqcych uszkodzic nowe urzqdzenia

klimatyzacyjne? Art. 29 ust. 1 ustawy Pzp naklada na zamawiajqcego obowiqzek opisania

przedmiotu zamowienia w sposob jednoznaczny i wyczerpujqcy, za pomocq dostatecznie dokladnych

i zrozumiafych okreslen, uwzgl?dnienia wszystkich wymagan i okolicznosci mogqcych miec wplyw

na sporzqdzenie oferty. Zapis ten sluzy realizacji ustawowych zasad uczciwei konkurencii. a co za

tym idzie zasady rownego dost^pu do zamowienia, wyrazonych art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.

Odpowiedz

Instalacje freonowe poddawane sq- kontroli szczelnosci zgodnie z obowi^zuj^cymi w tym zakxesie

przepisami prawa. Nie stwierdzono nieszczelnosci instalacji, co potwierdzaj^ wpisy do rejestru CRO.

Opis przedmiotu zamowienia zostai zgodnie z art. 29 ust.l pzp opisany w PFU w sposob

jednoznaczny i wyczerpujqcy, za pomocq dostatecznie dokladnych i zrozumialych okreslen,

uwzgl^dniajqc wszystkie wymagania i okolicznosci mogqce miec wplyw na sporzqdzenie oferty.

Zwraca si? uwag?, iz przedmiot zamowienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie roboty

budowlanej polegajqcej na modemizacji instalacji klimatyzacji na V i III kondygnacji budynku

biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 - budynek A.

Zapytanie 7

Kto b^dzie ponosil koszty naprawy nowych urzqdzeh klimatyzacyjnych, jezeli ulegnq awarii,

w wyniku wadliwie zmontowanej stare] instalacji freonowej.

Odpowiedz

Brak podstaw do zakladania, iz istniejqca instalacja zostala wadliwie zmontowana.

Zapytanie 8

Czy Zamawiajqcy przewiduje mozliwosc zwi§kszenia zakresu zamowienia o roboty dodatkowe

rozliczane kosztorysem powykonawczym np. w przypadku gdy istniejqca instalacja freonowa nie

b§dzie spelniala warunkow technicznych dla nowych urzqdzeh?

Zapytanie 9

Czy w przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych termin wykonania zamowienia

31.12.2019 ulegnie przesuni^ciu?

Odpowiedz (na pvtanie nr 8 i 91

Pragn? zauwazyc, iz w przypadku niniejszego zamowienia przewidziano wynagrodzenie ryczahowe.

Wzor umowy stanowiqcy zalqcznik do SIWZ nie przewiduje robot dodatkowych.

Zgodnie z §7 ust.2 wzoru umowy wynagrodzenie calkowite umowy zawiera wszelkie koszty

niezb?dne do wykonania zamowienia, w tym koszt dokumentacji projektowej, majqtkowych praw

3



autorskich, nadzoru autorskiego, urz^dzeh, instalacji, robocizny, materialow, szkolenia, koszty

zwi^zane z dopelnieniem wymaganych obowi^zuj^cym prawem formalnosci (np. uzyskanie. decyzji

administracyjnej) oraz wszelkie inne koszty, a takze nalezne opiaty i podatki zwi^zane z realizacj^

umowy. Koszt opracowania i dostarczenia dokumentacji projektowej obejmuje koszty wszelkich prac

projektowych niezb^dnych do wykonania niniejszej umowy. Natomiast stosownie do §7 ust.3 wzoru

umowy wykonawca zobowi^zuje si? zrealizowac caloksztait prac wynikaj^cych z przedmiotu

umowy za kwot? wynagrodzenia umownego, uwzgl^dniaj^c^ wszystkie koszty zwi^zane

z wykonaniem przedmiotu umowy. Wykonawca realizuiac umowe. nie bedzie most domagac' si?

podwyzszenia -wynagrodzenia. nawet iesli w chwili zawarcia umovyy nie mozna bvio przewidziec

rozmiaru.lub kosztow prac. Wynagrodzenie ryczattowe umovyy iestwynagrodzenieni niezmiennym.

Terrriin wykonania przedmiotu zamowienia zostai okreslony w pkt IV pkt 1 SIWZ oraz we wzorze

umowy jako do dnia 31.12.2019 r., z zastrzezeniem postanowien wzoru umo"wy, w tym §3 i §4 wzoru

umoyyy.

Udzielone wyjasnienia nie stanowi^ zmiany tresci SIWZ.

Zpowazaniem

Z upovt aiaiier] "ektora
Sl^skiegc OddziaJi 2w6dzkiego

Narpdowcgo Fvinduszu; a w K.acowicach
ZAa

DS. EKONOMICZIv/ ANSQWYCH

BwA

TJiPCADyfMffTORA,


