Kostrzyn nad Odrą, 26 czerwca 2019r.
ZP.271.12.2019.EK

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:
„Realizacja usług komunalnych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą
w związku z organizacją imprezy masowej pn.: Pol’ and’ Rock”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania, dotyczące treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 tj.) informujemy:
Pytanie nr 1
Poniżej przesyłam prośbę o wyjaśnienie treści SIWZ i załącznika nr 2 do SIWZ w
przedmiotowym postępowaniu.
W części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, punkt 1.2 – Zadanie2,
Zamawiający wskazuje:
Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje min.:
- przywiezienie i ustawienie w dniu 29 lipca 2019r. 160 szt. przenośnych,
bezodpływowych kabin WC, opróżnianie i czyszczenie kabin do 4 sierpnia 2019r. i zebranie
kabin w dniu 5 sierpnia 2019r.,
- przywiezienie i ustawienie w dniu 29 lipca 2019r. 20 szt. dwustanowiskowych
umywalek z obiegiem zamkniętym, serwis umywalek do 4 sierpnia 2019r. oraz zebranie
wszystkich umywalek w dniu 5 sierpnia 2019r.,
- przywiezienie, ustawienie i podłączenie 1 szt. kontenera prysznicowoumywalkowego;
- dzierżawa w okresie od dnia 29 lipca 2019r do dnia 4 sierpnia 2019r, 297,5 mb
ogrodzenia ażurowego wysokiego (2m x 3,5m szer.), z elementami łączącymi przy ul.
Granicznej;
- dzierżawa w okresie od dnia 29 lipca 2019r do dnia 4 sierpnia 2019r, 50m
ogrodzenia typu monrovia (1m x 2,5m szerokości) przy ul. Sportowej- teren przy Cmentarzu
Komunalnym,
- dzierżawa, w okresie od 29 lipca 2019r do 6 sierpnia 2019r, kontenera prysznicowoumywalkowego wyposażonego w 5 kabin (stanowisk) prysznicowych, 5 umywalek, bojler, 5
luster i ogrzewanie elektryczne.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2 określa Przedmiar robót,
stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, Wzór umowy - załącznik nr 9 do SIWZ wraz z
załącznikiem C do umowy.
Natomiast w załączniku nr 2 – Przedmiar robot Zadanie 2 - jest mowa o dwóch
sztukach kontenerów prysznicowo umywalkowych oraz nie ma mowy o dzierżawie ogrodzeń
ażurowych i monrovia.
Proszę o wyjaśnienie tej rozbieżności.

Odpowiedź:
Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 tj.), zmienia treść
Załącznika nr 2 – Zadanie 2, do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Realizacja usług komunalnych
na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą w związku z organizacją imprezy masowej pn.: Pol’
and’ Rock”, nadając następujące brzmienie:

Załącznik nr 2 – Kalkulacja ceny oferty – Zadanie 2
Przedmiar robót – Zadanie 2
Tabela nr 1. Roboty objęte 8% stawką VAT

Lp.

Charakterystyka robót

1

Jedn.

Ilość

krotność

szt

160

14

szt

20

14

szt

1

14

Cena

Wartość*

Cena
jedn.

Wartość

przywiezienie i ustawienie (zgodnie z zał. C) do godziny 13.00 w dniu
29 lipca 2019 przenośnych, bezodpływowych kabin WC w ilosci
160szt., opróżnianie ich i czyszczenie raz w dniu 29 lipca 2019r około
godziny 18.00 oraz dwa razy na dobę (do godz. 9.00 i do godz. 18.00)
w dniach od 30 lipca do 4 sierpnia 2019r oraz zebranie wszystkich
umywalek w dniu 5 sierpnia 2019 do godziny 10.00.
2

przywiezienie i ustawienie (zgodnie z zał. C) do godziny 9.00 w dniu 29
lipca 2019 umywalek dwustanowiskowych z obiegiem zamkniętym,
serwis umywalek raz w dniu 29 lipca 2019r około godziny 18.00, dwa
razy na dobę (do godz. 9.00 i do godz. 18.00) w dniach od 30 lipca do
4 sierpnia 2019r oraz zebranie wszystkich umywalek w dniu 5 sierpnia
2019 do godziny 10.00.

3

przywiezienie i ustawienie na wskazanym terenie przy ul. Granicznej
do godziny 9.00 w dniu 29 lipca 2019 kontenera bezodpływowego,
prysznicowo-umywalkowego wyposażonego w 5 kabin (stanowisk)
prysznicowych, 5 umywalek, 5 toalet, bojler. Usługa obejmuje
przywiezienie, ustawienie i podłączenie kontenera, wykonanie
pomiarów elektrycznych, demontaż kontenera, opróżnianie i zabranie
go w dniu 5 sierpnia 2019r do godziny12.00. Opróżnianie zbiornika
odbywać sie będzie raz w dniu 29 lipca 2019r około godziny 18.00
oraz dwa razy na dobę (do godz. 9.00 i do godz. 18.00) w dniach od
30 lipca do 4 sierpnia 2019r. Ostatni raz opróznianie nastąpi w dniu 5
sierpnia 2019r do godziny 12.00, kiedy to wykonawca usunie kontener.
Zamawiajacy zapewnia możliwość podłączenia kontenera do wody i
energii elektrycznej. Nie ma możliwości podłączenia kontenera do
kanalizacji ściekowej.
RAZEM (netto)
PODATEK 8% VAT
ŁĄCZNIE WARTOŚĆ BRUTTO

Tabela nr 2. Roboty objęte 23% stawką VAT

Lp.

Charakterystyka robót

1 Dzierżawa w okresie od dnia 29 lipca 2019r do dnia 4 sierpnia 2019r,

Jedn. miary

Ilość

krotność

szt.

85

1

szt.

20

1

kpl

1

1

297,5 mb ogrodzenia ażurowego wysokiego (2m x 3,5m szer.), z
elementami łączącymi przy ul. Granicznej

2 Dzierżawa w okresie od dnia 29 lipca 2019r do dnia 4 sierpnia 2019r,
50m ogrodzenia typu monrovia (1m x 2,5m szerokości) przy ul.
Sportowej- teren przy Cmentarzu Komunalnym.
3

Dzierżawa, w okresie od 29 lipca 2019r do 6 sierpnia 2019r, kontenera
prysznicowo-umywalkowego wyposażonego w 5 kabin (stanowisk)
prysznicowych, 5 umywalek, bojler, 5 luster i ogrzewanie elektryczne.
Usługa obejmuje przywiezienie, ustawienie i podłączenie kontenera,
wykonanie pomiarów elektrycznych, demontaż kontenera i zabranie
go. Zamawiajacy zapewnia możliwość podłączenia kontenera do
wody, kanalizacji, energii elektrycznej.

RAZEM (netto)
PODATEK 23% VAT
ŁĄCZNIE WARTOŚĆ BRUTTO

Dokonana zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie prowadzi
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostanie doręczona
niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków
zamówienia oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.kostrzyn.pl.
Powyższa zmiana zostanie dołączona do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i będzie stanowić jej integralną część.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą
dr Andrzej Kunt

