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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie dokumentacji tech-
niczno – kosztorysowej dla podłączenia 26 budynków do centralnego ogrzewania z sieci ciepłowni-

czej 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:
Formularz ofertowy zawiera w p.2 cenę dokumentacji, cenę jednego nadzoru autorskiego oraz cenę
dokumentacji wraz z nadzorem autorskim. Jaka ilość nadzorów jest przewidywana aby podać cenę
łączną?

Odpowiedź:
Prowadzący postępowanie nie może określić ilości nadzorów. Wykonawca jest zobowiązany w Formu-
larzu ofertowym podać cenę za jeden nadzór autorski.

Pytanie nr 2:
We wzorze umowy §1, punkt 3 wymaga się uzgodnień z Miejskim Konserwatorem Zabytków (w SIWZ
nie ma tak jednoznacznego zapisu). Proszę o wskazanie które budynki podlegają ochronie konserwa-
torskiej lub znajdują się na obszarze podlegającym ochronie konserwatorskiej ?

Odpowiedź:
Zmianie ulega zapis wzoru umowy § 1 punkt 3.
Było:
3. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji niniejszego zamówienia w oparciu o odpowiednią
wiedzę, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

Przekazana  dokumentacja  będzie  wzajemnie  skoordynowana  technicznie  i  kompletna  z  punktu
widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań
projektowych,  wymagane  opinie,  uzgodnienia,  zgody  i  pozwolenia  w  zakresie  wynikającym  z
przepisów, w  tym  w  szczególności  wszelkiego  rodzaju  uzgodnienia  z  Miejskim  konserwatorem
Zabytków, a  także  zawierać  będzie  spis  opracowań  i  dokumentacji  składających  się  na  komplet
Przedmiotu umowy. Posiadać będzie oświadczenie Wykonawcy w powyższym zakresie.

Jest:

3. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji niniejszego zamówienia w oparciu o odpowiednią
wiedzę, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

Przekazana  dokumentacja  będzie  wzajemnie  skoordynowana  technicznie  i  kompletna  z  punktu
widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań
projektowych,  wymagane  opinie,  uzgodnienia,  zgody  i  pozwolenia  w  zakresie  wynikającym  z
przepisów,  a  także  zawierać  będzie  spis  opracowań  i  dokumentacji  składających  się  na  komplet
Przedmiotu umowy. Posiadać będzie oświadczenie Wykonawcy w powyższym zakresie.
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Pytanie nr 3:

Budynki podlegające ochronie konserwatorskiej będą wymagały pozwolenia na budowę. Urzędowy
termin uzyskania tych uzgodnień to 30 dni konserwator, 65 dni pozwolenie na budowę, uzyskanie pra-
womocności decyzji 14 dni, łącznie 109 dni. Czy należy przyjąć, że termin wykonania dokumentacji 75
dni nie obejmuję uzyskania w/w decyzji w tym terminie?

Odpowiedź:

W związku ze zmianą zapisu § 1 punkt 3 wzoru umowy nie będzie wymagane pozwolenie na budowę.

W związku z dokonanymi zmianami Prowadzący postępowanie nie zmienia terminu składania i otwar-
cia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Dyr Zarządu mgr inż. Andrzej Prochota

Prokurent Alojzy Grzesiek

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