Poznań, dnia 24.02.2014r.
ET.2.212.14.2014
INFORMACJA O PYTANIACH
Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczony,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z
2013 nr 907 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą; Konserwacja węzłów
cieplnych w oddziałach POSiR.
Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 ustawy Zamawiający informuje o treści przekazanych w
niniejszym postępowaniu pytań i odpowiedzi na te pytania:
1. Czy zadanie obejmuje zakres prac dot. węzłów cieplnych przy ul. Bułgarskiej 5/7 w Poznaniu
(Stadion Miejski – Trybuna I, III, IV) ujęty w przedmiarze? Czy Wykonawcy mają uwzględnić
wycenę ww. prac w swoich ofertach?
2. W związku z zapisem w SIWZ, że do oferty należy załączyć wycenione przedmiary dla każdego
z obiektów odrębnie, zgodnie ze wzorem (zał. nr 9 do niniejszej SIWZ) – prosimy o informację, czy
Wykonawcy mogą sporządzić jeden kosztorys na podstawie przedmiaru „Prace konserwacyjne
węzłów PRZEDMIAR 2014.pdf”, który obejmuje zakres prac z podziałem na każdy z obiektów, czy
należy wyodrębnić z przedmiarów pozycje dotyczące danego obiektu i stworzyć dla każdego z nich
odrębny kosztorys?
Odpowiedzi :
Ad 1.
Postępowanie nie obejmuje węzłów zlokalizowanych na Stadionie Miejskim w Poznaniu przy ul.
Bułgarskiej. Wycenić należy usługę do punktów opisanych w pkt.3 SIWZ – opis przedmiotu
zamówienia.
Ad 2.
Ze względu na fakt, iż poszczególne Oddziały POSiR rozliczać się będą odrębnie za wykonane na
ich węzłach usługi konieczne jest wskazanie w Formularzu Ofertowym ceny dla każdego obiektu
odrębnie. To w jaki sposób Wykonawcy ustalą cenę za wykonane usługi – z wykorzystaniem
załączonego wzoru przedmiaru czy w inny sposób nie ma znaczenia, tym bardziej, iż w niniejszym
postępowaniu obowiązuje ryczałtowa forma wynagrodzenia.
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