Orneta, dnia 25.01.2019r.

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak ZO/SMD/2/2018 prowadzonego w trybie konkurencyjności pn.: „Wykonanie
robót budowlanych w ramach projektu pn. „Poprawa warunków mieszkaniowych życia
mieszkańców obszaru zdegradowanego - termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.
Przemysłowej 13 w Ornecie”.
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
Zamawiający działając na podstawie §VII ust.6 Zapytania Ofertowego, zwanego dalej „ZO”, w związku z
wpłynięciem zapytań do treści ZO udziela odpowiedzi na zadanie zapytania .
Zapytanie 1
Prosimy o potwierdzenie, że dla części zamówienia należy wycenić dział 1 przedmiaru?
Odpowiedź 1
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia składa się z dwóch części:
a) Roboty budowlane i elektryczne: część 1
b) Roboty sanitarne: część II
Zgodnie z informacją o ogłoszeniu Wykonawcy składają ofertę na poszczególne zadnia lub na dwa zadania
wyceniając je odrębnie. Przedmiar podzielony jest na dwa rozdziały. Decyzję o wycenie podejmuje Wykonawca.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem §IX ust.3 i 7 ZO Cena całkowita zawarta w ofercie
wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, jest ceną ustaloną w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego
dokumentację projektową, STWiORB oraz dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia. Ryczałt polega
na umówieniu z góry wysokości wynagrodzenia w kwocie absolutnej, przy wyraźnej lub dorozumianej zgodzie
stron na to, że wykonawca nie będzie domagać się wynagrodzenia wyższego. Rozliczenia stron w przypadku
zastosowania ryczałtowego charakteru wynagrodzenia w żaden sposób nie opierają się na cenach
jednostkowych oraz faktycznie wykonanych świadczeniach. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie
okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić
także załatwienie wszelkich formalności dotyczących budowy oraz kosztów z tym związanych. Przedmiar robót
należy uznać za opracowanie wtórne w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia zawartego w Zapytaniu
Ofertowym. Przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w
przedmiarze robót zestawienia obrazują skalę danej części zamówienia i pomagają w oszacowaniu kosztów
inwestycji- przedmiar robót ma charakter dokumentu pomocniczego. Ocena rozmiaru, a co za tym idzie kosztów
robót, należy do wykonawcy i stanowi jego ryzyko.
Ponadto na każdym z przedmiarów widnieje informacja, iż pełni on tylko rolę pomocniczą. Zamawiający
przypomina, iż Wykonawca na etapie składania ofert nie jest zobowiązany do złożenia kosztorysu ofertowego, a
jedynie formularza ofertowego zawierającego główne elementy robót. W świetle zapisów ZO oraz załączonego
wzoru umowy, wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, a nie kosztorysowy. Zamawiający zaleca szczegółowe
zapoznanie się z §IX ZO oraz załączonym wzorem umowy.
Zapytanie 2
Czy istniejące balustrady maja pozostać i wymianie podlegać będzie tylko pełne wypełnienia ?
Odpowiedź 2
Balustrady pozostają bez demontażu( pkt. 4,6 opisu technicznego w projekcie), wymianie podlegają wypełnienia
pełne.

Zapytanie 3
Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej czyszczenia i malowania balustrad- proszę o uzupełnienie.
Odpowiedź 3
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Zgodnie z zapisem §IX ust.7 ZO w związku z tym, iż wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest
wynagrodzeniem ryczałtowym załączony do ZO przedmiar robót stanowi tylko materiał pomocniczy dla
Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, o którym mowa w ust.6 niniejszego
paragrafu). W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem a dokumentacją projektową lub/i
STWiORB należy wycenić elementy zgodnie z zapisem dokumentacji projektowej i STWiORB. Wymóg
wykonania robót, o których mowa w zapytaniu wynika z dokuemnatcji projektowej w pkt. 4.7 lit. h opisu
technicznego projektu. W świetle powyższego Wykonawca zobowiązany jest ująć przedmiotowe prace w cenie
oferty i szczegółowo zapoznać się z dokumentację projektową. Przedmiary robót nie będą podlegały
uzupełnieniu. Ponadto Zamawiający informuje, że w przedmiarze przyjęto nakłady z KNR 401 Roboty
remontowe obejmujące również oczyszczenie, zeskrobanie łuszczącej się farby i miniowanie przed malowaniem
balustrad. Patrz także odpowiedź 1.
Zapytanie 4
Brak w przedmiarze wywozu na dalszą odległość elementów z demontażu i kosztu utylizacji- proszę o
uzupełnienie.
Odpowiedź 4
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z całą treścią
ZO w szczególności z §IX ZO OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY. Zgodnie z §IX ust. 4 pkt 1) i 8) z
uwagi na ryczałtowy charakter rozliczenia zamówienia wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest uwzględnić
koszty składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych, odpadów i śmieci. Ponadto zgodnie z §IX ZO IX ust.7
ZO w związku z tym, iż wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem
ryczałtowym załączony do ZO przedmiar robót stanowi tylko materiał pomocniczy dla Wykonawcy
(zgodnie z §4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, o którym mowa w ust.6 niniejszego paragrafu).
Powyższe oznacza, iż Zamawiający nie ma obowiązku uzupełniania przedmiaru. Jednocześnie Zamawiający
informuje, że budynek poddawany termomodernizacji znajduje się w odległości nie przekraczającej 1 km od
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych do którego należy przekazać opady odpłatnie. Adres ul
Dworcowa 27, tel. 55 242 00 15. Alternatywnie odbiorcą może być Zakład Usług Transportowych i Komunalnych
z Różnowa k. Dywit, tel 609 423 825, 665 473 148. Resumując wszystkie koszty związane z utylizacją odpadów
ponosi wykonawca, uwzględniając je w cenie oferty. Zamawiający ponownie zaleca szczegółowe zapoznanie sie z
ZO i wzorem umowy.
Zapytanie 5
Proszę o podanie wymiarów budynku celem sprawdzenia przedmiaru.
Odpowiedź 5
Zgodnie z §III ust. 4 ZO szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu dla części 1-2
został zawarty w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych (STWiORB), przedmiarach robót, audycie energetycznym ZO wraz załącznikami. Powyższe
oznacza, iż Wykonawca w świetle zapisów §IX ZO zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się z przedmiotowymi
dokumentami Powyższe potwierdza III ust. 5 ZO, który stanowi, iż Wykonawca wykona przedmiot zamówienia
część 1-2 na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych (STWiORB), audytu energetycznego ZO wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami
udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego oraz przedmiarami robót, a także,
obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną, wraz z okresem gwarancji i rękojmi. Podstawą
sporządzenia oferty są dokumentacja projektowa, STWiORB, ZO, audyt energetyczny wraz z załącznikami oraz
udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiary
stanowią tylko materiał pomocniczy. Wymiary budynku zostały określone w poz. 1,1, 1.7 i 1.11 rozdziału 1 w
związku z powyższym Wykonawca ma możliwość weryfikacji załączonych jako element pomocniczy
przedmiarów robót.

Zapytanie 6
Czy wykonanie instalacji elektrycznej dla potrzeb oświetlenia będzie wymagało przebudowy rozdzielnic lub ich
dołożenia?
Odpowiedź 6
Wymiana instalacji oświetleniowej w piwnicy nie wymaga wymiany tablic. Lampy LED o mniejszym
zapotrzebowaniu mocy nie warunkują potrzeby wprowadzania zmian w tablicach.
Uwaga: Oprawy LED będą mocowane na ścianach korytarza piwnicznego poniżej powierzchni natrysku
izolacyjnego stropu piwnic.
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Zapytanie 7
Czy można przyjąć do wykonania tynk typu baranek?
Odpowiedź 7
W opisie technicznym pkt. 7 Wytyczne realizacji docieplenia ścian zewnętrznych metodą BSO w pkt. Tynk
mineralny kornik wykreśla się słowo kornik i zastępuje je słowem baranek. Po modyfikacji ZO wykonawcy
przyjmują do wykonania tynk mineralny typu baranek

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści ZO w zakresie przedmiotu zamówienia w
§III ust. 2 pkt 2) po lit. g) dodaje się h) o następującej treści: „h) wymiana instalacji zimnej wody piwnica.”
Ponadto w załączeniu Zamawiający udostępnia przedmiar robót na wykonanie powyższych prac oraz poprawiny
załącznik nr 1B do ZO - formularz oferty dla części 2.

W związku z powyższym ulegają zmianie następujące zapisy Zapytania Ofertowego:
1. w §VI ust. 9 pkt 1) ZO otrzymuje brzmienie: ” Oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana jn.
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Drwęca”, ul. Przemysłowa 15, 11-130 Orneta.
Oferta w postępowaniu ZO/SMD/2/2019 na: „Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu
pn. „Poprawa warunków mieszkaniowych życia mieszkańców obszaru zdegradowanego termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 13 w Ornecie”- nie otwierać
przed terminem otwarcia ofert tj. 07.02.2019r.” godz.11.00”
2. w §VIII ust. 1 ZO otrzymuje brzmienie: „Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Drwęca”, ul. Przemysłowa 15, 11-130 Orneta w
terminie do dnia 07.02.2019r. godz.10.30”.
3. w §VIII ust. 4 ZO otrzymuje brzmienie: „Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Drwęca”, ul. Przemysłowa 15, 11-130 Orneta w
pokoju nr 5 w dniu 07.02.2019r. o godz. 11.00”.
4. w §XI ust. 1 ZO otrzymuje brzmienie: „Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w
terminie do dnia 07.02.2019 r. do godz. 10.30. w wysokości:”
Inne zapisy ZO pozostają bez zmian.

Z poważaniem

/-/ Marta Komar
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