
ZP-MPGKiM/48/VII/2019 Siemianowice Śl. 06.08.2019r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie dokumentacji techniczno – kosz-
torysowej dla podłączenia 26 budynków do centralnego ogrzewania z sieci ciepłowniczej w Siemianowicach

Śląskich”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zmówień publicznych (t. j. Dz. U. z
2018 r. poz. 1986 ze zmianami) prowadzący postępowanie poniżej przedstawia treść zapytań złożonych w w. w.
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz przedkłada następujące odpowiedzi:

Pytanie nr 1:
W nawiązaniu do przetargu uprzejmie proszę o wyjaśnienie sprzecznych zapisów SIWZ. Dotyczy to pkt. III 1.a. z
zapisem - „a) wykonanie projektu budowlano – wykonawczego instalacji C.O.”
a pkt. V1.2.1.3.a z zapisem „a) Wykonawca winien wykazać, że dysponuje (dysponuje lub będzie dysponować)
co najmniej niżej wymienionymi osobami:
- co najmniej jedną osobą p[osiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicz-
nej bez ograniczeń...”
Czy Państwo oczekujecie od architekta umiejętności projektowania instalacji centralnego ogrzewania? Proszę o
podanie podstawy prawnej takich oczekiwań.
Proszę o jednoznaczne wyjaśnienie wykluczających się wzajemnie zapisów tematu przetargu, zakresu i oczeki-
wań w stosunku do osób wykonujących to zamówienie i prawne ich uzasadnienie.

Odpowiedź:
Zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:
Było:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu;

1.2. spełniają następujące warunki dotyczące:

1.2.1.
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:
Prowadzący postępowanie nie stawia warunku w tym zakresie.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Prowadzący postępowanie nie stawia warunku w tym zakresie.

3) zdolności technicznej lub zawodowej:
a)  Wykonawca  winien  wykazać,  że  dysponuje  (dysponuje  lub  będzie  dysponować)  co  najmniej  niżej
wymienionymi osobami:

-  co  najmniej  jedną  osobą  posiadająca  uprawnienia  budowlane  do  projektowania  w  specjalności
architektonicznej bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawa budowlane (tj. j. Dz. U.
z 2018r. Poz 1202, ze zmianami) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. W
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. Poz. 1278) lub im odpowiadające,
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Jest:

V. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu;
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1.2. spełniają następujące warunki dotyczące:

1.2.1.
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:
Prowadzący postępowanie nie stawia warunku w tym zakresie.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Prowadzący postępowanie nie stawia warunku w tym zakresie.

3) zdolności technicznej lub zawodowej:
a)  Wykonawca  winien  wykazać,  że  dysponuje  (dysponuje  lub  będzie  dysponować)  co  najmniej  niżej
wymienionymi osobami:

-  co  najmniej  jedną  osobą  posiadająca  uprawnienia  do  pełnienia  samodzielnej  funkcji  technicznej  przy
projektowaniu  w specjalności  instalacyjnej  w zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1186) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
września 2014r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r., poz. 831) lub
im  odpowiadające,  ważne  uprawnienia  budowlane,  które  zostały  wydane  na  podstawie  wcześniej
obowiązujących przepisów.

Było:

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz
wskazujących brak podstaw wykluczenia

3. Dokumenty składane na wezwanie Prowadzącego postępowanie.

Prowadzący postępowanie przed udzieleniem zamówienia może wezwać wykonawcę,  którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów:

–   W celu wykazania spełniania warunku z pkt 1.2.1 ppkt 3 lit. a)   rozdziału V SIWZ:
3.1.Wykazu  osób,  skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  publicznego,  w  szczególności
odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług,  kontrolę  jakości  lub  kierowanie  robotami  budowlanymi,  wraz  z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania  zamówienia  publicznego,  a  także  zakresu  wykonywanych  przez  nie  czynności  oraz  informacją  o
podstawie do dysponowania tymi osobami, tj. Wykaz, z którego wynika, że wykonawca dysponuje (dysponuje
lub będzie dysponować) co najmniej niżej wymienionymi osobami:
-  co  najmniej  jedną  osobą  posiadająca  uprawnienia  budowlane  do  projektowania  w  specjalności
architektonicznej bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawa budowlane (tj. j. Dz.
U. z 2018r. Poz 1202, ze zmianami) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września
2014r. W sprawie samodzielnych funkcji  technicznych w budownictwie (Dz.  U. z 2014r. Poz.  1278) lub im
odpowiadające,  ważne  uprawnienia  budowlane,  które  zostały  wydane  na  podstawie  wcześniej
obowiązujących przepisów.
(w  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  udzielenie  niniejszego  zamówienia  przez  dwóch  lub  więcej
wykonawców, wykaz ten składają wspólnie).
Jest:
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz
wskazujących brak podstaw wykluczenia

3. Dokumenty składane na wezwanie Prowadzącego postępowanie.

Prowadzący postępowanie przed udzieleniem zamówienia może wezwać wykonawcę,  którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów:

–   W celu wykazania spełniania warunku z pkt 1.2.1 ppkt 3 lit. a)   rozdziału V SIWZ:
3.1.  Wykazu  osób,  skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  publicznego,  w  szczególności
odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług,  kontrolę  jakości  lub  kierowanie  robotami  budowlanymi,  wraz  z
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informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania  zamówienia  publicznego,  a  także  zakresu  wykonywanych  przez  nie  czynności  oraz  informacją  o
podstawie do dysponowania tymi osobami, tj. Wykaz, z którego wynika, że wykonawca dysponuje (dysponuje
lub będzie dysponować) co najmniej niżej wymienionymi osobami:
-  co  najmniej  jedną  osobą  posiadająca  uprawnienia  do  pełnienia  samodzielnej  funkcji  technicznej  przy
projektowaniu  w specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1186) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
września 2014r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r., poz. 831) lub
im  odpowiadające,  ważne  uprawnienia  budowlane,  które  zostały  wydane  na  podstawie  wcześniej
obowiązujących przepisów.
(  w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonaw-
ców, wykaz ten składają wspólnie).

Pytanie nr 2:

Proszę o podanie definicji instalacji centralnego ogrzewania do których należy wykonać dokumentację podłącze -
nia.

Odpowiedź:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania dla każdego
z budynków, celem późniejszego podłączenia ich do SWC, mieszczącej się w każdym z budynków. Przedmiotem
zamówienia nie jest projekt sieci cieplnej.

Pytanie nr 3:

Proszę o podanie definicji co Zamawiający rozumie przez „podłączenia” do instalacji c. o.

Odpowiedź:

Odpowiedź jak w pytaniu nr 2.

Pytanie nr 4:

Proszę o podanie parametrów sieci cieplnych z których należy wykonać podłączenie.

Odpowiedź:

Odpowiedź jak w pytaniu nr 2.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dysponuje mapami do celów projektowych lub czy dopuszcza wykonanie dokumentacji na ko -
piach map zasadniczych.

Odpowiedź:

Dla projektów wewnętrznych instalacji c. o. nie jest wymagana mapa do celów projektowych.

Pytanie nr 6:

Proszę o podanie adresów budynków do których należy wykonać dokumentację podłączenia. 

Odpowiedź:

III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia są usługi związane z realizacją zadania pn:
Wykonanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej dla podłączenia 26 budynków do centralnego ogrzewania
z sieci ciepłowniczej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Deji 1, 2, 3, 4, 5, 6, Żwirki i Wigury 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Michałkowickiej 37, 39, 41, 43, 45, Kołłątaja 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 14.

Pytanie nr 7:
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Proszę o podanie mocy cieplnej przewidzianej dla każdego budynku.

Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi wykonanie obliczeń zapotrzebowania na ciepło dla każdego z
budynków.

Pytanie nr 8:

Proszę o zamieszczenie warunków technicznych dostawcy ciepła i dostawcy energii elektrycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada warunków technicznych. Należy przyjąć wodę sieciową C.O. 80O - 60O

Pytanie nr 9:

Proszę o informację czy Zamawiający posiada dokumentację węzłów cieplnych.

Odpowiedź:

Projekt technologii węzła cieplnego zostanie wykonany przez dostawcę ciepła.

Pytanie nr 10:

Proszę  o  informację  czy  wytypowane  pomieszczenia  węzłów  cieplnych  spełniają  wymagania  w  zakresie
powierzchni, wysokości i wentylacji.

Odpowiedź:

Wykonawca sam wyznacza pomieszczenia na węzeł cieplny.

Pytanie nr 11:

Czy  dysponują  Państwo  jakąkolwiek  dokumentacją  lub  inwentaryzacją  archiwalną  dla  budynków  objętych
zamówieniem ?

Odpowiedź:

Nie  dysponujemy  żadną  dokumentacją  ani  inwentaryzacją.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do   wykonania
inwentaryzacji.

Pytanie nr 12:

Proszę o udostępnienie danych powierzchniowych lokali i budynków objętych zamówieniem.

Odpowiedź:

Zamawiający  nie  dysponuje  danymi  powierzchniowymi.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykonania
inwentaryzacji.

Pytanie nr 13:

Czy  udostępnią  Państwo na  etapie  zamówienia  dane  powierzchniowe  dot.  wszystkich  lokali  w  budynkach
objętych zamówieniem ?

Odpowiedź:

Odpowiedź jak w pytaniu nr 12.

Pytanie nr 14:

Czy dysponują Państwo dla każdego budynku aktualnymi warunkami przyłączeniowymi od dostawcy ciepła ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje warunkami przyłączeniowymi.
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Pytanie nr 15:

Czy dysponują Państwo audytami efektywności energetycznej dla budynków objętych zamówieniem ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje audytami efektywności energetycznej.

W związku z dokonanymi zmianami Prowadzący postępowanie zmienia termin składania i  otwarcia ofert  w
przedmiotowym postępowaniu.

Nowy termin składania ofert: 14.08.2019r. do godz. 8:00

Nowy termin otwarcia ofert: 14.08.2019r. do godz. 8:30

Dyr Zarządu mgr inż. Andrzej Prochota

Prokurent Alojzy Grzesiek

…………………………………………………………………………
(podpis i pieczęć Prowadzącego postępowanie)
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