Myślenice, dnia 09.03.2011r.
JRP.272.01.2011

Komunikat nr 1
Dotyczy odpowiedzi na zapytania z dnia: 04.03.2011r, 07.03.2011r.
„Zamawiający działając w trybie art. 38 ust 3 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. „Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Głogoczów – Kontrakt nr 7” po dokonaniu analizy przedstawionych pytań,
przedstawia następujące wyjaśnienia:
Pytanie 1:
Prosimy o potwierdzenie prawidłowości zapisu w SIWZ punkt 9 warunki udziału
w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, podpunkt
1.3)3)) Kierownik Robót Elektrycznych.
Czy zapis dotyczący wymaganych kwalifikacji i umiejętności Wobec Kierownika Robót
Elektrycznych jest prawidłowy, czy też nastąpiła pomyłka?
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ TOM I IDW pkt.9.1.3)3)) w następujący sposób:
Pkt. 9.1.3.3)) IDW otrzymuje brzmienie
,, Kierownik Robót Elektrycznych
 Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznychi elektroenergetycznych lub uprawnienia równoważne do powyższych, a
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz
przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa’’.
Pytanie 2:
Czy w ofercie należy uwzględnić koszty zajęcia pasa drogowego dla dróg gminnych?
Odpowiedź:
Nie.
Pytanie 3:
Czy zamawiający posiada operat dendrologiczny, czy będzie dokonywał we własnym
zakresie opłaty środowiskowe za wycinkę drzewa?
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada operatu dendrologicznego i nie będzie dokonywał we własnym
zakresie opłat środowiskowych za wycinkę drzew.
Zgodnie z pkt. 4 ppkt. 3 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia „Wykonawca w robotach
przygotowawczych uwzględni koszt usunięcia drzew (komplet). Wycena pozycji dotycząca

usunięcia drzew i krzewów powinna zawierać wszystkie niezbędne decyzje administracyjne”.
Ponadto zgodnie z STWiORB SST9 pkt 5.2 opłaty leżą po stronie WYKONAWCY.
Pytanie 4:
Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów?
Odpowiedź:
Tak jak w pytaniu nr 3.
Pytanie 5:
W przedmiarach: kanalizacja grawitacyjna etap I, II, III poz. 6, oraz kanalizacja tłoczna etap I
poz. 104, etap II poz. 105, etap III poz. 114 Zamawiający podał do wyceny usunięcie drzew i
krzewów kpl. 1. W materiałach przetargowych nigdzie nie jest podana ilość drzew i krzewów
przeznaczonych do wycięcia dla poszczególnych etapów. Dla stworzenia równych szans
wyceny dla wszystkich Oferentów prosimy o podanie inwentaryzacji drzew i krzewów
przeznaczonych do wycinki.
Odpowiedź:
Zgodnie z pkt. 4 ppkt. 3 i 5 SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” oferent zobowiązany jest do
wizji w terenie na podstawie, której może szacunkowo określić ilość drzew do wycinki.
Podany w przedmiarach 1kpl, powinien zawierać wszystkie wartości kosztów związane z
wykonaniem prac i uzyskaniem zezwoleń związanych z usunięciem drzew i krzewów.
Pytanie 6:
Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia jeżeli Wykonawca wykaże o okresie pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, realizację robót polegających na budowie łącznie 4 stacji transformatorowych wraz z
linia kablową SN-15kV na kilku realizacjach o łącznej wartości min. 750.000,00 zł brutto?
Uważamy, iż doświadczenie Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia nabyte
na kilku realizacjach w zakresie budowy stacji transformatorowych jest tożsame z
doświadczaniem nabytym przy budowie 4 stacji j.w. na jednej budowie.
Odpowiedź:
Warunki udziału w postępowaniu zostały wyraźnie i jasno wskazane, m.in. w pkt 9 IDW (Tom
I SIWZ), m.in. w pkt 9.1.2) a) IDW zostało wyraźnie wskazane, iż Wykonawca winien
wykazać się doświadczeniem w realizacji określonego rodzaju robót budowlanych
wykonanych w ramach jednej roboty jak również precyzyjnie określony został rozmiar takiej
roboty oraz jej wartość.
Wobec powyższego Zamawiający nie będzie uznawał referencji nie odpowiadających
warunkom wskazanym w pkt 9.1.2) a)
Pytanie 7:
Prosimy o wyjaśnienie sprzeczności pomiędzy § 2 ust. 3 a § 5 ust. 3 wzoru umowy i podanie,
jaki jest termin pośredni wykonania przepompowni P1G (2 ust. 3 – 5 miesięcy, §5 ust. 3 – 12
miesięcy).
Odpowiedź:
§ 2 ust. 3 projektu umowy Zamawiający błędnie wskazał termin wykonania przepompowni
P1G. Wobec powyższego § 2 ust. 3 Projektu Umowy w sprawie niniejszego zamówienia
publicznego otrzymuje brzmienie:
„1. W zakres pierwszego Etapu wchodzą następujące elementy:

- budowa przepompowni P1G wraz z siecią kanalizacji sanitarnej- termin zakończenia wraz z
złożeniem przez Wykonawcę kompletu dokumentacji koniecznej do zgłoszenia przez
Inwestora przystąpienia do użytkowania wykonanego odcinka do 12 miesięcy od daty
podpisania umowy;(…)’’
Pytanie 8:
W związku z treścią §10 ust. 1 pkt 2 projektu umowy prosimy o wyjaśnienie, czy
Zamawiający przewiduje kolizje robót prowadzonych przez Wykonawcę z robotami
prowadzonymi przez innych wykonawców. Jeśli tak to w jakim zakresie?
Odpowiedź:
Zgodnie z treścią §10 ust. 1 pkt 2 projektu umowy w sprawie zamówienia publicznego (Tom
II SIWZ) dostęp do terenu budowy ograniczony został do osób upoważnionych, do których
należy personel Wykonawcy lub jego podwykonawców oraz personel Zamawiającego oraz
wszelki inny personel, o którym Wykonawca został powiadomiony przez Zamawiającego lub
Inspektora nadzoru, jako o upoważnionym personelu innych wykonawców Zamawiającego
na terenie budowy. Zamawiający wprowadził przedmiotowe ograniczenie mając na uwadze
zapewnienie bezpieczeństwa na terenie budowy, poprzez uniemożliwienie osobom spoza
wymienionych wyżej oraz wskazanych w §10 ust. 1 pkt 3 wstępu na teren budowy.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie przewiduje kolizji robót prowadzonych przez
Wykonawcę z robotami prowadzonymi przez innych wykonawców.
Pytanie 9:
Prosimy o potwierdzenie, że w §12 ust.4 wzoru umowy chodzi o fakturę podwykonawcy za
roboty objęte poprzednim okresem rozliczeniowym?
Odpowiedź:
Zgodnie z § 12 ust. 4 Projektu Umowy ,,do zestawienia wartości wykonanych Robót o którym
mowa w ust. 3 załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców
wraz z kopiami wystawionych przez nich w danym okresie rozliczeniowym faktur oraz z
potwierdzeniami zapłaty należności wynikających z tych faktur przez Wykonawcę na rzecz
Podwykonawców’’.
W związku z powyższym Zamawiający potwierdza, iż chodzi o faktury podwykonawcy za
roboty objęte poprzednim okresem rozliczeniowym.
Pytanie 10:
Prosimy o zastąpienie w § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 w każdym miejscu słowa ,,opóźnienie’’ słowem
,,zwłoka’’, jako że zgodnie z wyrokiem KIO z dn. 15.07.2010r. sygn. KIO/UZP1387/10
niedopuszczalne jest nakładanie na wykonawcę umowy w sprawie zamówienia publicznego
kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi powstałe wskutek
okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności, a taki charakter miałby kara umowna
za opóźnienie, które jest w przeciwieństwie do zwłoki niezależne od winy.
Odpowiedź:
W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający zmienia treść § 18 ust. 1 i 2 Projektu
Umowy, nadając mu następujące brzmienie:
,,1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% kwoty brutto
wskazanej w § 11 ust 1, za każdy dzień opóźnienia.
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym lub odbiorze w
okresie gwarancji z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 1% kwoty brutto
wskazanej w § 11 ust 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu
terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z postanowieniami § 14 umowy, (...)’’

Pytanie 11:
Czy w § 18 ust. 1 pkt 8) oraz § 19 ust. 1 pkt 5) wzoru umowy chodzi o istotne naruszenia
obowiązków wykonawcy?
Odpowiedź:
W § 18 ust. 1 pkt 8) nie ma mowy o istotności, chodzi o naruszenie któregokolwiek z
obowiązków wymienionych § 4 ust. 2 i ust. 7.
W § 19 ust. 1 pkt 5) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku
gdy Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z Dokumentacją techniczną inwestycji,
wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową.
Pytanie 12:
Prosimy o uzupełnienie §19 ust. 1 wzoru umowy poprzez dodanie po liczbie ,,30’’ słów ,,dni’’.
Odpowiedź:
W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający uzupełnia treść § 19 ust. 1 Projektu
Umowy, nadając mu następujące brzmienie:
,,1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni od
zaistnienia zdarzenia jeżeli (…)’’
W celu zachowania przejrzystości dokumentacji przetargowej, Zamawiający
zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ, nowy plik pod
nazwą: Instrukcja dla Wykonawców- zamienny 09.03.2011r, Projekt umowy- zamienny
09.03.2011r. z uwzględnieniem wskazanych zmian.
Z poważaniem:

