Lubaczów, 15.07.2019 r.

MDK.I.271.1.2019

Do wszystkich Wykonawców
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie oraz zakup
wyposażenia sali widowiskowo kinowej Miejskiego Domu Kultury im. Aleksandra SasBandrowskiego w Lubaczowie"
WYJAŚNIENIE treści SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz.
1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje wyjaśnienia na pytania z dnia 11.07.2019 r.

1.

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że zaproponowane w SIWZ i PFU parametry techniczne

materiałów należy traktować jako przykładowe – refernecyjne, Zamawiający użył ich jako odnośnik do
określania standardu i dopuszcza stosowanie materiałów o porównywalnych parametrach.
Odpowiedź:
Dokumentacja projektowa jeżeli wskazuje dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub
pochodzenie, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. zastosowanie innych
materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów
nie gorszych niż określone w tej dokumentacji, a także zachowania technologii wykonania, tzn. w wyniku
zmiany materiału nie może dojść do zmiany technologii wykonania skutkującej zmianą dokumentacji
technicznej. Wykonawca, który przewiduje do zastosowania materiały i urządzenia równoważne, ma
obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały i urządzenia zostały zmienione i określić, jakie
materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje i wykazać równoważność z materiałami zastosowanymi
w dokumentacji.
2.

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści wykonanie jednorazowej cesji

płatności z tytułu dostawy foteli.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści wykonanie jednorazowej cesji płatności z tytułu dostawy foteli.
3.

W związku z wymogiem Zamawiającego opisanym w SIWZ rozdział V, punkt 2, p.pkt. 2. Odnośnik

2 o treści: Oświadczenie, że osoby które będą wykonywać lub uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
posiadają stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności: konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń, Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w związku z technologicznym
charakterem robót stanowiących przedmiot zadania, Zamawiający dopuszcza, aby funkcję kierownika
budowy (robót) mogła pełnić osoba posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych bez ograniczeń.

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza, aby funkcję kierownika budowy mogła pełnić osoba posiadające
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych bez ograniczeń.
4.

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku kiedy Wykonawca na etapie składania

oferty nie podjął decyzji o powierzeniu konkretnemu podwykonawcy zakresów robót, może wskazać
podwykonawców na etapie realizacji.
Odpowiedź:
W przypadku gdy Zamawiający na podstawie art. 36b ust. 1 p.z.p żąda wskazania przez wykonawcę cześć
zamówienia której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, a oferta wykonawcy nie zawiera
wskazania cześć zamówienia, której wykonanie zamierza on powierzyć podwykonawcy (żaden podmiot
nie będzie brał udziału w realizacji cześć zamówienia), oznaczać będzie zobowiązanie się Wykonawcy do
samodzielnego wykonania zamówienia. W trakcie realizacji Wykonawca może wykonać przedmiot
zamówienia przy udziale podwykonawców, za wcześniejszą zgodą Zamawiającego w formie pisemnej
oraz po sporządzeniu aneksu do umowy.

Zamawiający informuje, iż w wyniku złożonych wyjaśnień treści SIWZ, nie przedłuża terminu
składania ofert.
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