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Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia
Dotyczy: Wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu w trybie podstawowym bez
negocjacji na: „Modernizację - remont pomieszczeń II piętra w budynku Szkoły
Podstawowej w Rozprzy”.
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca zwrócił się do
Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Działając zgodnie z art. 284 ust. 2
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019;
zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1492 i poz. 2275) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz
z wyjaśnieniami:
Pytanie 1:
Proszę o wyjaśnienie czy pozycje 50 i 58 przedmiaru sanitarnego dotyczą demontażu
i ponownego montażu starych grzejników czy należy uwzględnić nakłady na zakup nowych.
Odpowiedź:
Pozycja 50 i pozycja 58 dotyczy grzejników w ilości 32 kpl w salach dydaktycznych. W poz.
50 występuje demontaż istniejących grzejników celem wykonania robót budowlanych,
natomiast poz. 58 zawiera montaż istniejących grzejników po wykonaniu robót
budowlanych. W kosztorysie szczegółowym w poz. 58 występują jedynie materiały
pomocnicze.
Pytanie 2:
Czy w przypadku wyboru naszej oferty podwykonawcy też muszą dostarczyć środki
dowodowe typu zaświadczenia z US i ZUS ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie żąda od wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych,
o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 4-7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U.
poz. 2415), dotyczących podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby
na zasadach określonych w art. 118 ustawy, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych
podwykonawców podstawy wykluczenia z postępowania.
Zamawiający żąda natomiast od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby
na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków
dowodowych, o których mowa w rozdziale 17 pkt 2 ppkt 3-6.
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