JRP/341/05/10

Myślenice, dnia 26.05.2010r.
KOMUNIKAT NR 2

Dotyczy odpowiedzi na zapytania z dnia : 20.05.2010r., 21.05.2010r.
„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.: „Usługi Nadzoru Inwestorskiego nad
Kontraktami:
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jawornik, Bęczarka- Kontrakt nr 3”,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzęta (zlewnia Krzyszkowice),
Zawada- Kontrakt nr 4”,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Osieczany, Borzęta (zlewnia
Myślenice) oraz budowa wodociągu w ul. Górnej w Myślenicach- Kontrakt nr 5”,
- „Budowa wodociągu w Trzemeśni, budowa kanalizacji i wodociągu w Łękach, budowa
wodociągu w Bulinie- Kontrakt nr 6”
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogoczów- Kontrakt nr 7”
po dokonaniu analizy przedstawionych pytań, przedstawia następujące wyjaśnienia:
Pytanie 1:
§ 2 ust. 2 pkt. 7
Jak należy interpretować zapis: „zapewnienie obecności na placu budowy Głównego
Inspektora Nadzoru, przez cały czas realizacji kontraktów wykonawczych na roboty
budowlane, Zapewnienie obecności na placu budowy Specjalistów Kluczowych przypisanych
do realizacji poszczególnych kontraktów wykonawczych, przez cały czas realizacji tych
kontraktów w godz. 7.00-15.00, Pozostali Inspektorzy branżowi winni być obecni na placu
budowy od momentu rozpoczęcia realizacji robót w danej branży, na czas niezbędny do
prawidłowego nadzorowania robót, nie rzadziej jednak niż raz dziennie, w odniesieniu do
każdego poszczególnego kontraktu wykonawczego, zgodnie z zatwierdzonym
Harmonogramem prac specjalistów" ? Czy oznacza on, że inspektorzy branżowi, nawet zanim
rozpoczną się roboty w ich branży powinni być na budowie?
Odpowiedź:
Z treści cytowanego zapisu Projektu Umowy wprost wynika, iż „Inspektorzy branżowi winni
być obecni na placu budowy od momentu rozpoczęcia realizacji robót w danej branży (…)”,
co oznacza, iż Zamawiający nie wymaga obecności na placu budowy inspektorów
branżowych, przed momentem rozpoczęcia robót budowlanych właściwych dla danej branży.
Pytanie 2:
§3 ust. 1
W jakim czasie Zamawiający udostępni te dokumenty Wykonawcy? Czy Zamawiający
zgodzi się podać ten termin w dniach w umowie?
Odpowiedź:
Zapis zawarty w § 3 ust. 1 Projektu Umowy „Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie
znajdujące się w jego posiadaniu informacje i/lub dokumenty, jakie mogą być niezbędne dla
wykonania niniejszej Umowy”, jest zapisem generalnym, ogólnym, dającym Wykonawcy
gwarancję, iż wszelkie informacje, które mogą być dla niego istotne z punktu widzenia
realizacji umowy, będą mu udostępniane przez Zamawiającego, w związku z czym na

każdym etapie realizacji umowy, Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego z prośbą
o udostępnienie takich niezbędnych wiadomości/dokumentów.
Zamawiający nie może podać w Projekcie Umowy konkretnego terminu przekazania
informacji i/lub dokumentów, albowiem obowiązek ich przekazania ciąży na Zamawiającym
przez cały okres realizacji umowy, o ile Wykonawcy będą potrzebne inne informacje, niż
zawarte w SIWZ oraz udostępnione w dokumentacjach dla poszczególnych kontraktów
wykonawczych.
Pytanie 3:
§10
Czy Zamawiający zgodzi się dopisać, że Zamawiający nie musi zatwierdzać urlopów
trwających jednorazowo nie więcej niż 2 dni robocze (np. urlopy okolicznościowe, na
żądanie)
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę Projektu Umowy.
Urlopy okolicznościowe, na żądanie, przysługują pracownikom z tytułu umowy
o pracę, na podstawie odrębnych przepisów (Kodeks pracy), w związku z powyższym
Zamawiający jest zobowiązany do ich respektowania, jako przepisów powszechnie
obowiązujących. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, iż do obowiązków Wykonawcy
należy zapewnie stałego nadzoru nad inwestycją, nawet w przypadku wystąpienia
powyższych, nieprzewidzianych okoliczności.
Pytanie 4:
§ 11 ust.3
Czy brak decyzji Zamawiającego w terminie 14 oznacza zgodę?
Odpowiedź:
§ 11 ust.3 brzmi: „Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji w terminie 14 dni,
licząc od dnia otrzymania wniosku, z podaniem powodów, w przypadku odmowy udzielenia
zgody”. Z treści zapisu wynika, iż Zamawiający nie dopuszcza możliwości nie udzielenia
żadnej odpowiedzi w terminie 14 dni. Wykonawcy we wskazanym terminie zostanie
udzielona odpowiedź pozytywna lub negatywna z podaniem powodów, w przypadku
odmowy udzielenia zgody.
Pytanie 5:
§16 ust 1
Czy kary z ust. 2-4 się sumują? Czy w ust. 2-3 zamawiający ma na myśli zwłokę czy
opóźnienie? Od kiedy Zamawiający będzie naliczał kary umowne, czy dopiero po upływie
wyznaczonego terminu, czy też od razu?
Odpowiedź:
Kary z ust. 2-4 podlegają sumowaniu, co oznacza, iż w przypadku naliczenia łącznie kar,
przekraczających 25% wartości wynagrodzenia, niezależnie od rodzaju naruszenia,
Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
W pkt. 2-3 Zamawiający ma na myśli opóźnienie, wobec powyższego dokonuje się zmian w
SIWZ, a § 16 ust. 1-3 otrzymuje brzmienie:
„1.Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się opóźnienia w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków
wynikających z Umowy, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do

jego wykonania, nie krótszy niż 7 dni, z zaznaczeniem , iż w razie bezskutecznego upływu
wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy z terminem
natychmiastowym.
2. W przypadku opóźnienia się Wykonawcy w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków
wynikających z Umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy jego wykonania i
zapłacenia kary umownej w wysokości stanowiącej równowartość 0,2 % wynagrodzenia
(wraz z podatkiem VAT), o którym mowa w § 5 ust.1, za każdy dzień opóźnienia, nie więcej
jednak niż 25 % wynagrodzenia.
3. W przypadku opóźnienia w realizacji Kontraktów, nad którymi nadzór powierzony jest
Wykonawcy, na mocy postanowień niniejszej Umowy, dającego się przypisać zaniedbaniu czy
też nienależytemu wykonaniu obowiązków Wykonawcy opisanych OPZ, Zamawiający może
żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości stanowiącej równowartość 0,4 %
wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o którym mowa w § 5 ust.1, za każdy dzień
opóźnienia, nie więcej jednak niż 25 % wynagrodzenia.”
Zamawiający ma prawo korzystać ze środków prawem przewidzianych tak aby
zagwarantować sobie otrzymanie świadczenia umownego w konkretnym terminie, zgodnym z
jego oczekiwaniami, który został zaakceptowanym przez podmiot składający ofertę.
Wykonawca nie jest pozbawiony możliwości kwestionowania wysokości kar lub żądania ich
zmniejszenia, jednak takie uprawnienia będą się aktualizować dopiero na etapie zaistnienia
zdarzeń skutkujących możliwością naliczenia kary umownej.
Specyfika udzielania zamówień publicznych skłania do stosowania instrumentu kar
umownych, które maja służyć zabezpieczeniu interesu Zamawiającego, który należy
utożsamiać z szeroko pojmowanym interesem publicznym. Podkreślenia wymaga, iż „(…) 4.
Kara umowna ma nie tylko charakter odszkodowawczy, lecz również prewencyjny,
szczególnie istotny w realizacji umów dotyczących zamówień publicznych, gdzie
zamawiający nie może w sposób dowolny wybrać kontrahenta. (…)” (wyrok KIO z dnia
11.08.2008 roku sygn. akt: KIO/UZP 779/08).
Zgodnie z zapisami zmienionego § 16 Projektu Umowy, Zamawiający będzie naliczał karę
umowną „za każdy dzień opóźnienia”, „za każdy dzień nieobecności”, co oznacza, iż kara
naliczana będzie od pierwszego dnia zaistnienia opóźnienia lub nieobecności specjalistów.
Pytanie 6:
§19
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji umowy i w jakich okolicznościach?
Odpowiedź:
Zgodnie z §19 ust. 9 Projektu Umowy: „Zmiana nie może powodować zmiany terminu
wykonania umowy określonego w § 4 ust 1 (…)”, natomiast dopuszczalne są zmiany
terminów wykonywania poszczególnych usług, zgodnie z §19 ust. 2 lit. b.
Pytanie 7:
Dotyczy pkt 4 SIWZ - Czy umowa na roboty budowlane będzie rozliczania:
a) Według wynagrodzenia ryczałtowego?
b) Według wynagrodzenia kosztorysowego?
Jeżeli według punktu b) to rozumiemy, że przedmiary do wypełnienia przez Wykonawcę
wykonane są zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego i nie
zawierają np. robót tymczasowych?

Odpowiedź:
Umowy na roboty budowlane dla poszczególnych kontraktów wykonawczych, rozliczane
będą według wynagrodzenia ryczałtowego, zgodnie z zapisami SIWZ dla poszczególnych
kontraktów.
Pytanie 8:
Prosimy o podanie oszacowanej przez Zamawiającego wartości robót budowlanych
brutto/netto (z wyłączeniem robót uzupełniających), które mają być nadzorowane.
Odpowiedź:
Zamawiający odmawia podania wnioskowanych kwot. Zakres oraz lokalizacja robót
budowlanych, w ramach poszczególnych kontraktów wykonawczych, została podana
w Tomie III SIWZ- OPZ. Profesjonalnie działający podmiot jest w stanie na tej podstawie
dokonać prawidłowej wyceny przewidywanych robót budowlanych, a tym samym wyceny
usług nadzoru inwestorskiego nad tymi kontraktami.
Pytanie 9:
Dotyczy pkt 5.2 OPZ - Czy Zamawiający dopuszcza przekazywanie Raportów (do
zatwierdzenia) np. w formie PDF, a po ich akceptacji w ilości i formie wymaganej w
umowie?
Odpowiedź:
Zgodnie z § 7 ust. 2 Projektu Umowy „Raporty dla każdego z poszczególnych kontraktów
prowadzone będą oddzielnie oraz zostaną sporządzone w 3 egzemplarzach w języku polskim,
w formie dokumentu pisanego drukowanego oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej na
nośniku CD/DVD”. Zamawiający nie wyraża więc zgody na ograniczenie formy
przekazywania raportów, nawet przed dokonaniem akceptacji ich treści, albowiem
drukowanie i dostarczanie raportów w określonych formach należy do obowiązków
Wykonawcy. W przypadku przesyłania plików do akceptacji wyłącznie w formie
nieedytowalnej- PDF, na Zamawiającego zostałby przerzucony obowiązek drukowania
i nanoszenia poprawek w treści raportów. Ponadto dokumenty przesyłane wyłącznie
w formie elektronicznej, bez podpisu elektronicznego, nie mogą stanowić dowodu
rzeczywistego dostarczenia raportów w określonym terminie, dlatego też Zamawiający
wymaga dostarczenia podpisanych, wydrukowanych egzemplarzy dokumentów.
Pytanie 10:
Dotyczy pkt 7.4 OPZ - Czy inżynier będzie miał obowiązek utrzymywać biuro w okresie
zgłaszania wad, informacja ta jest istotna ze względu na fakt, iż kolejne 12 m-cy okresu
zgłaszania wad, w ciągu których Inżynier będzie zobowiązany do wynajmowania
pomieszczeń biurowych, wpływa na zwiększenie ceny ofertowej.
Odpowiedź:
Zgodnie z pkt. 8.2.b) IDW (Tom I SIWZ) „Podczas Okresu Zgłaszania Wad dla robót
Inspektor musi być dostępny na żądanie Zamawiającego. Koszty czynności Inspektora w
Okresie Zgłaszania Wad muszą być wliczone w cenę oferty”, Zamawiający nie wymaga więc
utrzymywania biura w okresie zgłaszania wad, jednakże Zamawiający podkreśla, iż realizacja
poszczególnych kontraktów wykonawczych biec będzie różnych terminach, w związku z
czym w okresie zgłaszania wad dla jednego kontraktu trwać będzie jednocześnie faktyczna
realizacja robót budowlanych dla innego kontraktu, w którym to okresie utrzymywanie biura
Inspektora jest konieczne.

Pytanie 11:
Dotyczy § 14 Umowy - Prosimy o informację, czy za ubezpieczenie spełniające warunek
określony w specyfikacji Zamawiający uzna ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej, której przedmiotem jest przede wszystkim pełnienie nadzorów
jako inżynier Kontraktu? Prosimy o potwierdzenie.
Odpowiedź:
Zamawiający nie uzna ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
W pkt. 33.4.a) IDW oraz § 14 ust. 1 Projektu Umowy, Zamawiający wyraźnie określił, iż
Wykonawca musi prezd podpisaniem umowy przedstawić „a) polisę lub inny dokument
ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej deliktowej i kontraktowej:
Ubezpieczenie OC kontraktowe dla celów realizacji niniejszego zamówienia na kwotę równą
wartości realizowanego Kontraktu. (…)”
Z powyższego zapisu wynika, iż Zamawiający świadomie, biorąc pod uwagę wszelkie
okoliczności i koszty, wymaga aby Wykonawca posiadał polisę ubezpieczeniową
dedykowaną dla niniejszego kontraktu. Wymóg taki jest istotny z punktu widzenia
zabezpieczenia słusznego interesu Zamawiającego, którego ochrona przejawia się między
innymi w żądaniu zawarcia umów ubezpieczenia, obejmujących określony wycinek
działalności przedsiębiorcy, w określonym okresie czasu tj. realizację konkretnego
zamówienia publicznego. Zdaniem Zamawiającego okoliczność posiadania przez
wykonawców usług, generalnych umów ubezpieczenia OC, nie stoi w sprzeczności
z żądaniem Zamawiającego aby Wykonawca ubezpieczył się od odpowiedzialności
kontraktowej i deliktowej jaką mogą spowodować zdarzenia wynikłe w toku realizacji
konkretnej usługi nadzoru inwestorskiego, a których skutki materialne, w przypadku
niezaspokojenia roszczeń osób pokrzywdzonych przez wykonawcę, obciążać będą
Zamawiającego. Żądanie takie wydaje się uzasadnione tym bardziej, iż potencjalni
Wykonawcy są podmiotami profesjonalnymi, realizującymi w tym samym czasie wiele
kontraktów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Pytanie 12:
Dotyczy § 18 Umowy - Prosimy o dopisanie możliwości odstąpienia od Umowy przez
Wykonawcę, w następujących sytuacjach:
Wykonawca może, za 30 dniowym wypowiedzeniem doręczonym Zamawiającemu rozwiązać
umowę, jeżeli Zamawiający:
a) nie zapłaci Wykonawcy należnych mu sum po upływie limitu czasu ustalonego w § 6 ust.
6 Umowy
b) wstrzyma postęp w realizacji usług lub jakiejkolwiek jej części na więcej niż 90 dni z
przyczyn nie określonych w umowie, ani nie spowodowanych zwłoką Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zgodnie ze zmienionym § 16 ust. 1 Projektu Umowy „Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się
opóźnienia w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków wynikających z Umowy, druga strona
może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do jego wykonania, nie krótszy niż 7 dni,
z zaznaczeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona
do odstąpienia od Umowy z terminem natychmiastowym.”
Wobec powyższego wnioskowane zmiany mieszczą się w dyspozycji cytowanego zapisu
Umowy, korzystnego również dla Wykonawcy i nie muszą być dodatkowo wyszczególnione
w treści Projektu Umowy.
Pytanie 13:

Zgodnie z pkt 9.1.2) SlWZ (str. 9) Wykonawca musi spełniać warunek posiadania
doświadczenia w wykonaniu, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywaniu, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie co najmniej 1 usługi, nad inwestycją z
zakresu gospodarki wodno- ściekowej, o łącznej wartości odpowiadającej przedmiotowi
niniejszego zamówienia, polegającej na świadczeniu usług Nadzoru Inwestorskiego
inwestycji co najmniej 80,000.000 PLN netto oraz co najmniej 1 usługi, polegającej na
świadczeniu usług Nadzoru Inwestorskiego nad budową wodociągu o długości co najmniej 20
km w terenie górskim oraz co najmniej 1 usługi, polegającej na świadczeniu usług Nadzoru
Inwestorskiego nad budową sieci kanalizacyjnej o długości co najmniej 30 km w terenie
górskim.
Rosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „terenów górskich"
poprzez chociażby wyspecyfikowanie, jakie tereny/województwa wchodzą w zakres
niniejszego pojęcia. Czy inwestycja realizowana na terenie województwa podkarpackiego
spełnia warunek „terenu górskiego"?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na zapytanie, co należy rozumieć przez „teren górski”, Zamawiający
wyjaśnia co następuje:
Całość przedsięwzięcia „Czysta woda dla Krakowa”, którego częścią są wszystkie
wymienione wyżej kontrakty, które mają być nadzorowane przez podmiot wyłoniony
w niniejszym postępowaniu, zawierają się w ramach wyznaczonej aglomeracji Miasta
Myślenice. Podstawą wyznaczenia aglomeracji jest rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji.
Rozporządzenie to nie posługuje się wprost pojęciem „tereny górskie”, jednakże w §3 ust. 5
pkt. 1 terminem terenu „o znacznym spadku”. Dla potrzeb niniejszego rozporządzenia „teren
o znacznym spadku”, nazywany jest potocznie „terenem górskim”. Zgodnie
z wytycznymi Ministerstwa Środowiska do powyższego rozporządzenia, przez teren
o znacznym spadku rozumie się teren na którym „deniwelacja wynosi 10 m na długości 1 km
nowo budowanej sieci”. Tak więc wobec faktu, iż zakres prac objętych wymienionymi na
wstępie kontraktami, został ustalony w oparciu o powyższą interpretację, Zamawiający
zastosował powyższy parametr przy opisie doświadczenia Wykonawcy i wskazanych
inspektorów Nadzoru. Ponadto specyfika terenu, na którym mają być prowadzone roboty
budowlane i nadzór nad nimi, w pełni wpisuje się w przedstawione powyżej rozumienie
pojęcia „terenu górskiego”.
Reasumując przez „tereny górskie”, Zamawiający rozumie teren, na którym „deniwelacja
wynosi 10 m na długości 1 km.”
Z poważaniem

