1. Pytanie:
Kosztorys nr 3 jest powieleniem kosztorysu nr 4. Który z kosztorysów jest
obowiązujący?
Odpowiedź:
Obowiązuje kosztorys nr 4 jako poprawiony do pierwotnej wersji kosztorysu nr 3.

2. Pytanie:
W poz. 236 i poz. 292 przedmiaru nie została uzupełniona pozycja w kolumnie RAZEM.
Prosimy o wyjaśnienie jaki obmiar wpisać w tych pozycjach.
Odpowiedź:
W poz. 236 - 1 m3
W poz. 292 - 16,920 m2

3. Pytanie:
Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści złożenie wadium w formie gwarancji
ubezpieczeniowej?
Odpowiedź:
Zasady wniesienia wadium są określone w p. 3.6. SIWZ. Jedyna dopuszczona przez
Zamawiającego forma wniesienia wadium jest opisana w p. 3.6.1. SIWZ. Wykonawca
ma obowiązek wniesienia wadium w wysokości 100 000 zł w terminie do dnia
poprzedzającego dzień otwarcia ofert. Za dzień wniesienia wadium uznaje się dzień
zaksięgowania wpłaty na koncie zamawiającego. Wykonawca wnosi wadium
przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w PKO BP SA O/Świdnica nr
konta: 88102051380000960200668673.
4. Pytanie:
Dotyczy pkt1.3.2. ppkt 3.
Co Zamawiający miał na myśli wpisując w nawiasie "( wymagane 5 prac rocznie)" skoro
nie określił wyraźnych granic w jakim czasie maja one być spełnione w celu zapewnienia
uczciwej konkurencji i warunków równych dla wszystkich wykonawców ubiegających
się o zamówienie.
Gdyż Wykonawca działający zaledwie rok musiałby wykazać się jedynie pięcioma
realizacjami, a wykonawca z dużym doświadczeniem co najmniej 5letnim musiałby
wykazać się 25 realizacjami.
Odpowiedź:

W załączniku nr 3. należy przedstawić informacje o wartości prac konserwatorskich,
odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowemu zamówieniu, wykonanych przez
wykonawcę, a więc prace związane z naprawą i konserwacją murów ceglanych, naprawą
i konserwacją tynków, naprawą i konserwacją konstrukcji i pokryć dachowych. Ponadto
w załączniku nr 3 należy przedstawić rodzaj i wartość co najmniej trzech usług,
obejmujących swoim zakresem konserwację co najmniej 3 zabytkowych nagrobków lub
figur.
W SIWZ p. 1.3.2. ust.3 Zamawiający wyjaśnił, że w wykazie prac podobnych należy
podać informacje o wartości prac konserwatorskich na obiektach wpisanych do rejestru
zabytków, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowemu zamówieniu,
wykonanych przez wykonawcę w ciągu każdego z pięciu ubiegłych lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie.
5. Pytanie:
Dotyczy pkt 3.3.3
Czy przez" wszelkie cła i podatki i inne(...)" podatki w cenach jednostkowych
Zamawiający rozumie również podatek VAT? Czy ceny jednostkowe maja być podane
jako ceny brutto ( każda z osobna z podatkiem VAT, czy netto a podatek VAT dodany do
sumy pozycji wszystkich cen jednostkowych?
Odpowiedź:
Punkt 3.3.3. SIWZ brzmi:
" W cenach jednostkowych i całkowitej cenie ofertowej przedkładanych przez
Wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, podatki i inne należności płatne przez
wykonawcę, według stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania."
Z kolei w punkcie 3.3.2. SIWZ zawarta jest informacja, że " Wykonawca zobowiązany
jest uwzględnić .... wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności
podatek VAT ... ".
Ceny jednostkowe mogą być podane jako ceny netto, natomiast podatek VAT powinien
być dodany do sumy pozycji wszystkich cen jednostkowych.
6. Pytanie:
Czy odpowiedzi udzielone na pytania do poprzedniego postępowania można odnieść do
aktualnego postępowania i czy będą one wiążące dla Stron i aktualnej SIWZ? Jeżeli
odpowiedzi Inwestora udzielone na pytania do poprzedniego postępowania są aktualne,
nasze następne pytania są zbyteczne i można je pominąć w odpowiedziach.
Odpowiedź:
Tak, odpowiedzi udzielone na pytania do poprzedniego postępowania można odnieść do
aktualnego postępowania i czy są one wiążące dla Stron i aktualnej SIWZ.

