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                                                   Poznań, 2014-08-21 

 

 

   

 
  

 
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego 

 
 
 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ  
 
 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na 

wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową i remontem siedziby Komendy Powiatowej Policji 

w Gnieźnie 
 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej 

dalej „ustawą”, informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dot. treści SIWZ. Zamawiający przytacza treść 

zapytań wraz z odpowiedziami. 

 
Pytanie nr 1: 
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w dziale IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 

dokonywania oceny spełniania tych warunków pkt. 5 lit. a) znajduje się zapis, że Wykonawca spełni warunek 

dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej jeżeli wykaże, że uzyskał w okresie ostatnich trzech lat obrotowych 

tj., 2011 r., 2012 r. i 2013 r. średni roczny przychód w wysokości nie mniejszej niż 8 000 000,00 zł, a w przypadku 

gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, oraz osiągnął w ciągu ostatnich trzech lat na 

koniec każdego okresu obrachunkowego współczynnik płynności pierwszego stopnia powyżej 1,5 obliczonego wg 

wzoru: W= aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe. 

W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem:  

Czy Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku, jeżeli Wykonawca (a w przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia co najmniej jeden z nich) wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat 

obrotowych tj. 2011r., 2012r., i 2013r., osiągnął łącznie współczynnik płynności pierwszego stopnia powyżej 1,5 

liczony jako średnia z trzech lat? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie. Wykonawca, w celu spełnienia warunku określonego  w rozdziale IV pkt. 2 ppkt. 5lit. a winien wykazać, że 

uzyskał w okresie ostatnich trzech lat obrotowych tj., 2011 r., 2012 r. i 2013 r. średni roczny przychód w 

wysokości nie mniejszej niż 8 000 000,00 zł, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie, oraz osiągnął w ciągu ostatnich trzech lat na koniec każdego okresu obrachunkowego współczynnik 

płynności pierwszego stopnia powyżej 1,5 obliczonego wg wzoru: W = aktywa obrotowe/zobowiązania 

krótkoterminowe. 

 
Pytania nr 2: 
Czy roboty branży teletechnicznej wchodzą w zakres przetargu? Zamawiający zamieścił przedmiar lecz brakuje 

projektu. Prosimy o sprecyzowanie. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak. Roboty związane z wykonaniem instalacji teletechnicznych są objęte przedmiotem zamówienia. 

Zamawiający uzupełni dokumentacje o brakujące dokumenty. 

 

Pytania nr 3: 
W formularzu oferty, zestawienie kosztów brak jakiejkolwiek pozycji dotyczącej branży teletechnicznej natomiast 

w zestawieniu materiałów taka branża jest zawarta. Prosimy o zamieszczenie właściwych zestawień. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokona stosownych zmian treści załącznika nr 1 do SIWZ. 
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Pytania nr 4: 
Zamawiający wymaga dysponowania osobą posiadającą certyfikat autoryzowanego instalatora oferowanego 

systemu bezpieczeństwa integrującego systemy zabezpieczeń obiektów, który winien być zgodny z 

projektowanym. Na dzień dzisiejszy brak na stronie Zamawiającego informacji na temat zaprojektowanego 

systemu zabezpieczeń. Prosimy o zamieszczenie odpowiednich informacji. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający uzupełni dokumentacje o brakujące dokumenty. Jednocześnie Zamawiający informuje, że 

Wykonawca winien dysponować osobą posiadającą certyfikat autoryzowanego instalatora dla oferowanego przez 

siebie systemu integrującego systemy zabezpieczeń obiektów wystawiony przez producenta oferowanego 

systemu albo uprawnionego przedstawiciela tego producenta. Oferowany system winien posiadać parametry 

opisane w pkt. 9 opisu technicznego dla branży teletechnicznej. Zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego wiedzą 

parametry opisanego systemu integrującego spełnia co najmniej 5 systemów i dla każdego z nich producent albo 

upoważniony przedstawicie producenta danego systemu wystawiają certyfikaty. 
 

 
 Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający dokonuje niżej wymienione zmiany treści 

SIWZ: 

1) uzupełnienia dokumentację wykonawczą o następujące dokumenty: 

a) opis techniczny branży teletechnicznej wraz z rysunkami 1- 5, 

b) nowy przedmiar branży teletechnicznej, 

- ww. dokument stanowią załącznik do niniejszej zmiany; 

2) dokument „Gniezno  - PDOZ - opis” stanowiący część dokumentacji wykonawczej, zastępuje się dokumentem 

„OPIS MEBLI” który stanowi załącznik do niniejszej zmiany; 

3) z załącznik nr 1 do SIWZ - „Formularz ofertowy” usuwa się zapisy i tabelę dotyczące zestawienia materiałów. 

Formularz ofertowy otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika do niniejszej zmiany. W związku z tą 

zmianą wyjaśnienia z dnia 19.08.2014 r., udzielone na pytanie 1 stają się bezprzedmiotowe; 

4) w załączniku nr 8 do SIWZ - „projekt umowy”, § 18 ust. 1 pkt. 8 otrzymuje brzmienie:  

Zamiany wyrobów (materiałów lub urządzeń). Zmiana wyrobów w stosunku do wynikających z dokumentacji 

wykonawczej lub wynikających z oferty Wykonawcy w przypadku zaoferowania wyrobów równoważnych, jest 

możliwa za zgodą Zamawiającego, tylko w przypadku: 

a) zmiany nazwy danego wyrobu przez jego producenta; 

b) zaprzestania przez producenta produkcji lub wycofania przez niego  z obrotu danego wyrobu w okresie od 

złożenia oferty do wbudowania; 

c) wprowadzenia przez danego producenta do obrotu nowego wyrobu mającego takie same przeznaczenie 

oraz lepsze parametry i funkcjonalność niż wyrób zaoferowany przez Wykonawcę. 

W przypadkach określony w lit. a i b Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zaistnienie  tych okoliczności w 

szczególności przedstawiając pisemne oświadczenie producenta albo przedstawiciela producenta 

upoważnionego na piśmie do działania w jego imieniu. 

W przypadku określonym w lit. b Wykonawca może zaoferować wyrób innego producenta, tylko jeżeli nie 

zachodzi przesłanka określona w lit. c, oraz pod warunkiem, że oferowany wyrób ma takie same przeznaczenie 

oraz parametry techniczne i funkcjonalność nie gorsza niż wyrób którego dotyczy zmiana. 

Dopuszczalna jest również zmiana wyrobów przez Zamawiającego. Wyroby zmienione w wyniku tej zmiany nie 

mogą posiadać parametrów gorszych niż opisane w dokumentacji wykonawczej. 

Zmiany, o których mowa w niniejszym punkcie nie mogą powodować zwiększenia całkowitego wynagrodzenia 

Wykonawcy mogą być natomiast powiązane z obniżeniem wynagrodzenia. 

5) Zmieniony zostaje termin składania i otwarcia ofert na dzień 28.08.2014 r. W związku z tym: 

a) W rozdziale X MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 
Ofertę należy złożyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Sekcji ds. Zamówień Publicznych, ul. 

Dąbrowskiego 17A, sekretariat lub przesłać na adres Zamawiającego do 28.08.2014 roku, do godz. 11:00. 

pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 

Otwarcie ofert odbędzie się 28.08.2014 roku o godz. 11:30 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 

Sekcji ds. Zamówień Publicznych, ul. Dąbrowskiego 17A, pok. nr 3. 

b) W rozdziale IX OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT: 
pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym zamkniętym opakowaniu/kopercie, która powinna być 

zaadresowana: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, ul. 
Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań, oznakowana następująco: ZZP-2380-101/2014 „Oferta - 
Rozbudowa i remont siedziby KPP w Gnieźnie”, Nie otwierać przed dniem 28.08.2014 r., do godz. 
11:30 
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pkt. 3 otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca może zmienić ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o 

wprowadzeniu zmiany przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian 

musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta tj. w zamkniętym opakowaniu/kopercie 

oznakowanej następująco: ZZP-2380-101/2014 „Zmiana oferty - Rozbudowa i remont siedziby KPP w 
Gnieźnie”, Nie otwierać przed dniem 28.08.2014 r., do godz. 11:30. Koperta oznakowana na 

powyższych zasadach zostanie otwarta podczas sesji otwarcia ofert wraz ofertą Wykonawcy, który 

wprowadził zmianę i zostaną dołączone do oferty. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wyk. w poj. egz. 

Egz. zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego 


