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Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa, montaż i uruchomienie systemu
audiowizualnego w nowym budynku szkoły przy ul. Kościelnej w Smolcu”

W związku z zapytaniami dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie
z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – w imieniu
Zamawiającego przesyłam odpowiedź na złożone pytanie.
Pytanie 1 Czy dopuszczają Państwo złożenie oferty zawierającej „urządzenia spełniające parametry”
innych marek i/lub modeli niż wymienione na str. 24 u 25 Opisu Projektu (załączony)?
Odpowiedź 1 Możliwe jest zastosowanie urządzeń innych marek, ale o parametrach
nie gorszych niż te opisane w dokumencie „SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT”.
Pytanie 2 Jednym z warunków jest wykazanie robót za 150 000 zł brutto. Proszę o informację czy
kwoty mogą być wykazane na 4-5 FV dla jednego odbiorcy i jednej lokalizacji - łącznie na 150 000 zł
brutto?
Odpowiedź 2 Kryterium zostanie spełnione jeśli wykonawca wykonywał prace dotyczące jednej
umowy za kwotę ponad 150 tys. zł, a wynagrodzenie było mu przekazane na podstawie jednej
całościowej faktury lub na podstawie kilku faktur częściowych w ramach jednego zadania.
Pytanie 3 Czy w/w muszą być wykazane dla budynków użyteczności publicznej czy dopuszczane jest
wykonanie robót w fabrykach, halach produkcyjnych, biurowcach?
Odpowiedź 3 Kryterium zostanie spełnione jeśli wykonawca wykaże, że wykonywał prace
w obiekcie użyteczności publicznej
Pytanie 4 Czy przed złożeniem oferty możliwa jest wizja lokalna obiektu (wejście)?
Odpowiedź 4 Wizja lokalna na obiekcie będzie możliwa w czwartek 05.03.2015 r. o godz.14:30 .
Pytanie 5 Informuję, że jako firma wykonywaliśmy prace o łącznej wartości powyżej 150 000 zł brutto,
jednak na FV nie mamy dokładnie wpisanych prac dotyczących montażu urządzeń TV i nagłośnienia,
gdyż nie było takiej potrzeby. FV mają tytuły: montaż instalacji EE, remont biurowca i sali
konferencyjnej i inne podobne. Pod tymi zleceniami wykonywane były m.in. prace związane
z montażem instalacji CCTV. Czy takie FV można przedłożyć jako dowód prowadzenia prac?
Odpowiedź 5 Zamawiający nie uzna tego dowodu, jako spełnienie określonego w SIWZ
warunku. Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże,
że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował (zakończył) z należytą starannością,
co najmniej jedno zadanie obejmujące swoim zakresem dostawę, montaż i uruchomienie
systemu audiowizualnego w obiekcie użyteczności publicznej o wartości min. 150 000,00
złotych brutto
Pytanie 6 Proszę o informację, jaki budżet gmina zarezerwowała na realizację zadania?
Odpowiedź 6 Gmina zarezerwowała w budżecie na realizacje tego zadania 209.526,00 zł.

