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Zapvtanie nr 2

Kto b^dzie zobowi^zany do ponoszenia w okresie gwarancji i r^kojmi kosztow wymiany materialow
eksploatacyjnych (ktorych koniecznosc wynika z naturalnego ich zu^cia a nie z istnienia ich wad).
Odpowiedz(wviasnienie^

Do ponoszenia przedmiotowych kosztow zobowi^any b^dzie Wykonawca.
Zob. odpowiedz nazapytanie 1.
§ 11 ust.3 wzoru umowy otr^muje brzmienie:

„3.W ramach udzielonej gwarancji i r^kojmi na przedmiot umowy, w calym okresie jej trwania,
Wykonawca zobowi^zuje si? do bezplatnego serwisowania zainstalowanych systemow budynkowych
(klimatyzacja, wentylacja, SSWiN, KD, SAP, CCTV), tj. do dokonywania przeglqdow oraz konserwacji
wszystkich zamontowanych w ramach umowy urz^dzeh i instalacji, zgodnie z zakresem i z cz^stotliwosci^
wymagan^ w dokumentacjach techniczno-ruchowych oraz w sposob zapewniajqcy realizacj? uprawnieh
wynikaj^cych z tych dokumentacji. Zastrzega si?, iz Wykonawca w okresie gwarancji i r?kojmi
zobowiqzany jest do wykonania przegl^dow i konserwacji zainstalowanych systemow co 6 miesi?cy, co
oznacza nie mniej niz 2 przeglgdy i konserwacje w okresie kazdych 12 miesi?cy biegu gwarancji i r?kojmi.
Przegl^dy oraz konserwacje dotycz^ce klimatyzacji Wykonawca winien wykonywac w miesi^cu kwietniu
oraz wrzesniu (poza godzinami pracy Sl^skiego OW tj.16.00 -7.00). Za zgod^ Zamawiaj^cego mozliwe
jest wykonanie przegl^dow oraz konserwacji w innych terminach.
Wykonawca w okresie gwarancji i r?kojmi zobowi^any jest rownie^ do ponoszenia wszeikich kosztow
wymiany materialow eksploatacyjnych urz^dzeh i instalacji, ktoiych koniecznosd wynika z naturalnego ich
zu^cia, w sposob zapewniaj^cy wlasciwe ftmkcjonowanie ww. urzqdzen i instalacji".
Zapvtanie nr 3

Zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy PZP, obowi^zek wskazania przez Wykonawc? w ofercie cz?sci
zamowienia(zakresu), ktorej wykonanie zamierza powierzyc do wykonania podwykonawcy/com i podania
przez Wykonawc? nazw firm podwykonawczych, uzalezniony jest od „zamiaru" i swiadczy wyl^cznie

o zamiarze istniej^cym w chwili zlozenia oferty. Zatem jesli Wykonawca potrafi na etapie skladania ofert
wskazac jednoznacznie zakres robot, kt6ry zamierza podzlecic do wykonania podwykonawcom, powinien
to zrobic. Jesli jednoczesnie nie dokonal wyboru konkretnych podwykonawcow do wykonania
wskazanych zakresow, nie ma obowi^ku wskazywania ich nazw i danych kontaktowych. Ponadto, zamiar
ten nie jest niezmiennym skladnikiem oswiadczenia woli. Wykonawca nie musi wi?c z niego skorzystac,
tj. zawsze moze wykonac zamowienie samodzielnie mimo, iz zamierza!z podwykonawstwa (nie oferuj^c
potencjahi podmiotu trzeciego) korzystac. Z drugiej strony, brak zamiaru korzystania z podwykonawstwa
w chwili skladania oferty nie przesqdza o niemoznosci powstania takiego zamiaru w przyszlosci.
Powyzsze, koresponduje z tresci^ art. 36b ust. la ustawy PZP oraz znajduje potwierdzenie w wyrokach
KIO z dn. 13.02.2017 r. „sygnatura akt 192/17 oraz z dn. 22.02.2017r. ,sygnatura akt 234/17. W zwi^u
z powyzszym, prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku gdy Wykonawcy na etapie skladania ofert nie
S4 znane nazwy firm podwykonawczych, a Wykonawca mimo tego zamierza zlecic wykonanie cz?sci
zamowienia podwykonawcom, to Wykonawca nie ma obowiqzku podania pelnych nazw firm

podwykonawczych.(Chodzi oczywiscie o sytuacj^, w ktorej Wykonawca nie korzysta z zasobu podmiotu
trzeciego do spehiienia wamnkow udziahj w post^powaniu).
Odpowiedz(wviasnienie)

Zamawiaj^cy informuje, iz prowadzi post^powanie zgodnie z ustawq z dnia 29.01,2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.). Wykonawca na etapie skladania ofert winien
wskazac nazwy podwykonawcow, ktorb mu na dan^ chwil^ znane,
Kwestie dot. podwykonawcow, w tym ich zmiany szczegolowo reguluje wzor umowy.
Zapvtanie nr 4

Prosimy o udost^pnienie dokumentacji dotycz^cej inwentaryzacji rozbiorek.

Odpowiedz(wviasnienie)

Projekt budowlany stanowi^cy cz^sc SIWZ jest dokumentacjq kompletnq, ktora byla podstaw^ do wydania
decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budow§. Projekt zawiera plan wyburzen-rys. A24.
Zapvtanie nr 5

Zamawiaj^cy udost^pnil przedmiary w postaci skanow. W zwiqzku z kosztorysowym charakterem
rozliczenia oraz koniecznosci^ zal^czenia szczegolowych kosztorysow ofertowych prosimy
o udost^pnienie przedmiarow w postaci plikow edytowalnych lub drukowanych do PDF w wersji
szczegolowej.

Odpowiedz(wyiasnienie)

Zamawiajqcy udost^pnia w zatqczeniu przedmiaiy w postaci plikow PDF.
Nale:^ podkre^lic, iz dla oceny, czy tresc oferty odpowiada tresci SIWZ decydujqca b^dzie wersja
przedmiarow w formacie pdf (skan), opublikowana przez Zamawiaj^cego wraz z SIWZ w dniu
31.12,2020 r,,jako element dokumentacji projektowej.
Zapvtanie nr 6

Wykonawca zwraca si? z prosba o przesuniecie terminu skladania ofert na 28 stycznia 2021. Termin
15, stycznia, jest zbyt krotki na przygotowanie rzetelnej wyceny, zebranie ofert na materialy
itp. Dodatkowo w hurtowniach trwaj^ remanenty, cz?sc os6b jeszcze jest na urlopach swi^tecznonoworocznych, co utrudnia kontakt,

Odpowiedz(wviasnienie)

Biorqc pod uwag? udzielone odpowiedzi, a takze uwzgl?dniajqc fakt, iz do Zamawiajqcego wplyri?ly kolejne
pytania, Zamawiaj^cy informuje, iz przedluza termin skladania ofert, do dnia 22.01.2021 r. do godz. 11:00.
Otwarcie ofert nast^pi w tym samym dniu o godz. 12.00.
Tym samym odpowiedniej zmianie w zakresie terminu skladania i otwarcia ofert ulegajq zapisy pkt X lit.D
(ramka) oraz pkt XI ppkt 1 i ppkt 4 SIWZ.
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Zapvtanie nr 7

Prosimy o udost^pnienie przedmiarow w wersji PDF, ATH lub XML wygenerowanej przez program
kosztorysowy. Udost^pnione przedmiary robot
zeskanowane i maj^ siab^ jakosc, co uniemozliwia
wczytanie ich przez program kosztorysowy. Powoduje to koniecznpsc rpcznego wprowadzania
przedmiarow, co znacznie utrudnia i wydhiza proces przygotowania oferty.
Qdpowiedz(wvia^nienie)

Patrz odpowiedz na zapytanie nr 5.

Zapvtanie nr 8

W zwiqzku z ch?ci4 udziahi w przedmiotowym przetargu zwracamy si? z prosb^ o przedhizenie terminu
skladania ofert do dnia 01.02.2021 r.

Okres swi^teczno - noworoczny oraz sytuacja zwiqzana z koronawirusem, a co za tym idzie, ograniczenia
kadrowe w wielu firmach powodujg, ze na rynku budowlanym wydhiza si? okres oczekiwania na oferty
materialowe i oferty na ushigi od podwykonawcow wszystkich branz.
Przedhizenie terminu skladania ofert umozliwi wszystkim oferentom nie tylko zlozenie ofert ale
prawidlowe i rzetelne ich przygotowanie.
Odpowiedz(vrviasnienie)

Patrz odpowiedz na zapytanie nr 6.

Ponadto w zwi^zku z wnioskiem jednego z Wykonawcow o przeprowadzenie wizji lokalnej, informuj?,
iz dopuszczam mozliwosc przeprowadzenia ogl?dzin. Ze wzgl?du na obecnie ogloszony stan epidemii,
warunkiem dokonania ogl?dzin jest wczesniejsze skontaktowanie si? Wykonawcy z pracownikiem NFZ
Slqskiego OW,pod nr telefonu 32 735 16 42 lub 32 735 16 38.
Ogl?dziny b?d4 ograniczone wyl^cznie do udost?pnienia Wykonawcy terenu przeznaczonego na inwestycj?.
W szczegolnosci Wykonawcy nie b?d^ udzielane zadne wyjasnienia. W przypadku jakichkolwiek pytah
b^dz wqtpliwosci, w tym takze wynikaj^cych z dokonanych ogl?dzin, Wykonawca winien na podstawie
art.38 ust.l ustawy Prawo zamowien publicznych zwrocic si? do ZamawiaJ^cego z wnioskiem o wyjasnienie
tresci SIWZ. Zamawiajqcy udzieli wyjasnieh zgodnie z procedure okreslon^ w przepisach cyt. ustawy.
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