Warszawa, 6 listopada 2020 r.
Sąd Najwyższy
PI. Krasińskich 2/4/6
00-951 Warszawa

Do Wykonawców

KPP 1-2211-3/19/20
dotyczy:

przetargu ograniczonego na obsługę eksploatacyjną i serwis techniczny
systemów i instalacji technicznych w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru
Sprawiedliwości

Sąd Najwyższy, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą", przekazuje treść
zapytań złożonych do treści ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, zwanej dalej „SIWZ", wraz z udzieloną odpowiedzią.
Pytanie nr 34:
W odniesieniu do odpowiedzi na pytanie 33 z dnia 3.11.2020 prosimy o uzupełnienie informacji:
a. czy Wykonawca powinien przewidzieć koszty wody do wielokrotnego odwodnienia i
nawodnienia instalacji tryskaczowej?
b. czy Wykonawca powinien uwzględnić koszt wynajmu specjalistycznego podnośnika do prac na
wysokości. Podnośnik dostępny w KUWS ma niewystarczające parametry robocze do realizacji
zakresu prac związanych z wymianą główek tryskaczy?
c. czy Wykonawca powinien uwzględnić koszt odtworzenia sufitów typu Barrisol i G-K?
d. czy Wykonawca powinien uwzględnić koszt wymiany rozet. Przy wymianie główek tryskaczy,
rozety mogą ulec zniszczeniu?
e. czy Wykonawca powinien uwzględnić koszt zabezpieczenia obiektu przez zawodowych
strażaków na czas wyłączeń instalacji tryskaczowej z użytku?
f. czy prace związane z wymianą główek tryskaczy mogą być prowadzone w ciągu dnia, czy
Wykonawca powinien przewidzieć, że wszelkie zadania z tym związane powinny być realizowane
wyłącznie w godzinach między 22:00, a 6:00 lub w weekendy?
Odpowiedź na pytanie nr 34:
Zamawiający unieważnia odpowiedź na pytanie 33 zastępując je odpowiedzią:
„Badanie/wymiana główek instalacji tryskaczowej nie będzie realizowane w ramach przedmiotu
zamówienia."

Pytanie nr 35:
Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 33 z dnia 3.11.2020 ujął „Zamawiający planuje
wymianę główek instalacji tryskaczowej w ilości ok. 3500 sztuk (po stronie Wykonawcy będzie
wymiana, po stronie Zamawiającego koszt główek instalacji tryskaczowej)" w praktyce oznacza to,
że Wykonawca musiałaby w ramach ryczałtu pokryć koszty prac, które według naszych wyliczeń
będą bardzo wysokie. Jednocześnie koszt tych prac musielibyśmy uwzględnić w ryczałcie, a więc
płatności realizowanej na przestrzeni całego okresu umowy. Prace te nie mogłyby być realizowane
przez personel podstawowy. Biorąc pod uwagę, że wymiana główek występuje w pierwszym roku
realizacji umowy (przyjmujemy, że skoro jest konieczność takiej wymiany, to nie nadają się do
dalszej eksploatacji), oznacza to, że Wykonawca najpierw poniósłby koszty wykonania tych prac, a
dopiero później uzyskiwałby wynagrodzenie za te prace. Tym samym jest to równoznaczne z
zapewnieniem finasowania tych prac przez Wykonawcę przez ponad 3 lata, co znacznie podraża
koszty tego przedsięwzięcia. Dodatkowo Wykonawca ponosić będzie ryzyko, że w przypadku
wcześniejszego rozwiązania umowy, kosztów tych w ogóle nie odzyska. Ryzyko to Wykonawca
również musi skalkulować odpowiednio podnosząc cenę oferty. Tym samym prosimy o
rozważenie wydzielenia robót związanych z wymiana główek tryskaczy, bądź do odrębnego
postępowania, bądź przewidzenie za te roboty odrębnego wynagrodzenia, rozliczanego
bezpośrednio po ich wykonaniu. Powyższe przyczyni się do istotnych oszczędności po stronie
Zamawiającego.
Odpowiedź na pytanie nr 35:
Zamawiający unieważnia odpowiedź na pytanie 33 zastępując je odpowiedzią:
„Badanie/wymiana główek instalacji tryskaczowej nie będzie realizowane w ramach przedmiotu
zamówienia."

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy wezmą udział w
niniejszym postępowaniu i złożą oferty.
Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, z uwagi na umożliwienie wprowadzenia
zmian w ofertach ulega zmianie na dzień 12 listopada 2020 r. na godzinę 10:00.

SZEF.

dr Anna Guzik

