Malbork, dnia 04.06.2020 r.
Znak sprawy: SP1 261.2.2020

Modyfikacja SIWZ nr 1 i wyjaśnienie nr 1

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – (tj. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) na „dostosowanie
budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku do obowiązujących wymogów
bezpieczeństwa pożarowego”.
Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – (tj. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843 ze zm.) zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed
upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji
W pkt 3.2 str. 7 Specyfikacji - warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie należycie wykonał co najmniej:
jedno zamówienie (umowa), polegające na wykonaniu robót budowlanych związanych z budową,
przebudową lub remontem dachów i pracami dekarsko-ciesielskimi o wartości nie mniejszej niż
80.000,00 zł brutto.
Zmienia się na:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie należycie wykonał co najmniej:
jedno zamówienie (umowa), polegające na wykonaniu robót budowlanych związanych z budową,
przebudową lub remontem dachów i pracami dekarsko-ciesielskimi lub pracami związanymi z
dostosowaniem budynków oświatowych do wymogów p.poż lub innymi pracami ogólnobudowlanymi
o wartości nie mniejszej niż 80.000,00 zł brutto.
W pkt 8 SIWZ – Miejsce oraz termin składania ofert:
a) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pod adresem:
Szkoła Podstawowa nr 1 (sekretariat szkoły pok. 02 parter)
ul. Żeromskiego 45
82-200 Malbork
b) Termin składania ofert upływa dnia 16 czerwca 2020 r. godz. 10:00
Zmienia się na:
a) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pod adresem:
Szkoła Podstawowa nr 1 (sekretariat szkoły pok. 02 parter)
ul. Żeromskiego 45
82-200 Malbork
b) Termin składania ofert upływa dnia 19 czerwca 2020 r. godz. 10:00

W pkt 9 SIWZ – Miejsce oraz termin otwarcia ofert:
a) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 16.06.2020 r. godz. 10:15
b) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
c) Podczas otwarcia ofert Zamawiający informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy.
d) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje, o
których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy.
Zmienia się na:
a) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 19.06.2020 r. godz. 10:15
b) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
c) Podczas otwarcia ofert Zamawiający informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy.
d) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje, o
których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy.

Wyjaśnienie nr 1

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy:
Pytania z dnia 04.06.2020 r.

Pytanie 1.

Czy zamawiający posiada dokumentację i może ją udostępnić na stronie internetowej? Same
obmiary są jedynie pomocnicze i na ich podstawie trudno skalkulować zadanie.
Odpowiedź:
Zamawiający posiada pełną dokumentację techniczną (projekt) w formie papierowej. Dokumentacja
nie może być zamieszczona na stronie internetowej, ale może być udostępniona do wglądu na terenie
obiektu.

Pytanie 2.
Czy dokumentacja jest uzgodniona z rzeczoznawcą ds. p.poż. ?

Odpowiedź:
Dokumentacja jest uzgodniona z rzeczoznawcą ds. p.poż.

Pytanie 3.

W SIWZ jest zapis:” Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie należycie wykonał
co najmniej :jedno zamówienie (umowa), polegające na wykonaniu robót budowlanych związanych z
budową, przebudową lub remontem dachów i pracami dekarsko-ciesielskimi o wartości nie mniejszej
niż 80.000,00 zł brutto”
Zadanie dotyczy dostosowania budynku do wymogów p.poż. a nie remontu dachu wobec powyższego
zapis utrudnia uczciwą konkurencję zgodnie z art. 22 ust. 2 prawa zamówień publicznych. Wnoszę o
dopuszczenie do udziału również wykonawców, którzy wykonywali prace związane z dostosowaniem
budynków oświatowych do wymogów p.poż.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje zapis w SWIZ w punkcie 3.2 dotyczącego warunków udziału w postepowaniu
i dopuszcza udział wykonawców , którzy wykonywali prace związane z dostosowaniem budynków
oświatowych do wymogów p.poż.

Pytanie 4.
Czy zamawiający posiada zestawienie stolarki ?
Odpowiedź:
Zestawienie stolarki:
1)
2)
3)
4)
5)

Wymiana drzwi płycinowych na drzwi EI30 szt. 2
Klapa dymowa 150 x 150 cm typu Mercor
TYP KLAPY: Jednoskrzydłowa . Wysokość podstawy: 50 cm / 75 cm
Powierzchnia czynna oddymiania klapy: 1,33 m²
Powierzchnia czynna oddymiania klapy wyposażonej w owiewki: 1,64 m²

