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„Zamawiający działając w trybie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) w związku z
zapytaniami dotyczącymi postanowień SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rewitalizacja miasta – Budowa
boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myślenicach” po dokonaniu analizy
przedstawionych pytań, przedstawia następujące wyjaśnienia:
Pytanie 1:
W Rozdziale 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający określił wartość
szacunkową zamówienia na 4.217,728,03 zł i w konsekwencji wprowadził w ust. 9.1.3. i
10.7 wysokie wymagania dotyczące zdolności kredytowej oferenta.
Sądzimy że Zamawiający popełnił błąd, bowiem wstępne wyliczenia wartości
przedmiotu zamówienia dokonane w oparciu o dołączmy do dokumentów
przetargowych przedmiar robót nic przekraczają kwoty 800.000 zł. Wnosimy o
stosowne wprowadzenie zmian do SIWZ ?
Odpowiedź:
Zamawiający po dokonaniu analizy zgłoszonego pytania, zgadza się z uwagą zgłoszoną
przez Wykonawcę. Kwota wskazana w IDW jest wynikiem omyłki, w związku z czym nie jest
kwotą odpowiadającą wartości niniejszego zamówienia. Prawidłowa kwota stanowiąca
wartość zamówienia to 644.552,52 zł.
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany wartości wskazanej w rozdziale 2
SIWZ, Rozdział 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„Postępowanie o udzielenie niniejszego
zamówienia o wartości szacunkowej
644.552,52 zł
tj. 166.246,03 euro prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 ze
zm.) – zwanej dalej ustawą pzp.”
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje następujących zmian w zapisach SIWZ:
W Rozdziale 9 SIWZ dokonuje się następujących zmian;
Pkt 9.1.3 otrzymuje następujące brzmienie:
„Znajdują się w sytuacji ekonomiczne i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia tj.
a) posiadają środki finansowe lub posiadają zdolność kredytową w
wysokości co najmniej 390.000 PLN
b) osiągnęli przychody netto ze sprzedaży za ostatnie dwa lata obrotowe (
rok 2007 i rok 2008) a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie,
w wysokości co najmniej 1.000.000 PLN (za każdy wymagany rok
obrotowy).”

W Rozdziale 11 SIWZ dokonuje się następujących zmian;
Pkt 11.1 otrzymuje następujące brzmienie:
„Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany
jest wnieść wadium w wysokości 19.000 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy
złotych).”
Pytanie 2:
W Rozdziale 11 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 125.000 zł.
Zgodnie 7 ustawą Prawo zamówień publicznych Zamawiający obowiązany jest określić
kwotę wadium w wysokości nic większej niż 3 % wartości zamówienia, zatem wysokość
wadium nie powinna przekroczyć 25.000. Wnosimy o zmianę SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź:
Wnioskowana zmiana zostaje dokonana zgodnie ze wskazaniami zamieszczonymi w
odpowiedzi do Pytania 1, powyżej.
Pytanie 3
Procedura opisana w §15 Podwykonawstwo usl.2 podaje dwa różne warunki dotyczące
terminu wprowadzenia podwykonawcy na budowę. W pierwszej części jest mowa o terminie
7 dni na wniesienie sprzeciwu Zamawiającego (od dnia przedłożenia projektu umowy), w
drugiej o 14 dniach. Prosimy o wyjaśnienie:
3.1.
3.2.
3.3.

Który z terminów obowiązuje: 7 czy 14 dni od daty podłożenia projektu umowy
Zamawiającemu do dnia wprowadzenia podwykonawcy na plac budowy?
Czy procedura opisana w § 15 projektu umowy obowiązuje w przypadku wskazania
podwykonawców ofercie przetargowej? Zamawiający wybierając ofertę Wykonawcy
wyraża przecież zgodę na jej warunki.
Czy ze względu na bardzo krótki czas realizacji zamówienia (60 dni) Zamawiający w
przypadku tego zamówienia jest skłonny odstąpić od tej nieproporcjonalnie
wydłużając] termin realizacji prac procedury zatwierdzania podwykonawców?

Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapis § 15 ust 2 w ten sposób, ze zapis niniejszy otrzymuje
następujące brzmienie:
„Zgoda Zamawiającego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawcę umowy
o roboty budowlane z Podwykonawcą. Wykonawca nie później niż 10 dni przed
planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robót przedłoży
Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą. Jeżeli Zamawiający w
terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z
podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót
określonych w projekcie umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń
będzie się uważało, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy.”

Zamawiający w SIWZ nie wymaga wskazania nazwy konkretnego podwykonawcy
jakiemu Wykonawca planuje udzielenie części robót objętych zamówieniem. Jedynym
żądaniem do jakiego uprawniony jest Zamawiający jest żądanie wskazania elementu /
części zamówienia jakie Wykonawca planuje powierzyć do wykonania podwykonawcą
i takiego wskazania dotyczy zapis Rozdziale 6 SIWZ oraz załączniku nr 8.
Wobec powyższego nie można stwierdzić, iż na etapie składania oferty Zamawiający
posiadać będzie informację o tym jakie konkretnie podmioty Wykonawca ma zamiar
zaangażować do realizacji zamówienia.
Zamawiający dokonał modyfikacji procedury zatwierdzania podwykonawców, w
sposób wskazany powyżej, skracając terminy tam wskazane.

Mając na uwadze zakres i treść wprowadzonych zmian Zamawiający nie zmienia terminu
składania ofert w niniejszym postępowaniu.”
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