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WYJAŚNIENIA DO SIWZ

dot. postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz.
U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 na
zadanie pod nazwą „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową
Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku wraz z wykonaniem 5 sztuk
przydomowych oczyszczalni ścieków

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ
Gmina Włocławek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający
przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami
Zapytania z dnia 5 grudnia 2012 roku ( data wpływu do Urzędu Gminy 6 grudnia 2012 roku)
Pytanie 1 Jeżeli Wykonawca wykona roboty (pod warunkiem wystąpienia korzystnych
warunków atmosferycznych umożliwiających prowadzenie robót montażowo – budowlanych
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru) w miesiącu luty-marzec 2013r, to czy Zamawiający niezwłocznie (tj w ciągu 30 dni
kalendarzowych od odbioru końcowego – zgodnie §12 ust.3projektu umowy) rozliczy
zobowiązanie finansowe wobec Wykonawcy, czy też rozliczy je w innym terminie, a jeżeli to
w jakim?
Odpowiedź : Zamawiający dokona rozliczenia inwestycji zgodnie z zapisem SIWZ
Rozdział V. Termin wykonania przedmiotu zamówienia (art. 36, ust. 1, pkt 4 ) oraz z
zapisem § 3 ust 1 wzoru umowy tj.
Zakończenie: rzeczowe realizacji zadania do 30 kwietnia 2013 roku
Zakończenie finansowe do 30 maja 2013 roku

Pytanie 2 Analizując dokumentację przetargową zauważyliśmy istotne rozbieżności w
terminach zakończenia robót oraz terminach płatności pomiędzy SIWZ Roz.V, a projekt
umowy § 12 ust.1 nie pozwalające dokonać samodzielnej weryfikacji terminów płatności w
niniejszym postępowaniu. Proszę o jednoznaczne i nie budzące wątpliwości stanowisko
Zamawiającego określające termin zakończenia robót oraz rozliczenia zobowiązań wobec
Wykonawcy.
Odpowiedź : Zamawiający wyjaśnia, iż zapis wzoru umowy § 12 Zapłata wynagrodzenia
winien brzmieć:
1. „ Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane na podstawie faktury końcowej po
dokonaniu odbioru końcowego„ w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury, której wystawienie poprzedza odbiór końcowy wykonanych robót.
2. Faktura podlega
Zamawiającego

zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru

Pytanie 3 Zamawiające w SIWZ w Rozdz. VI pkt 1.3 bardzo szczegółowo określił
wymagania dotyczące spełnienia warunku „dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym”. Proszę o udzielenie wiążącej informacji w jaki sposób Zamawiający zamierza
egzekwować od Wykonawców egzemplifikację tego warunku co do firmy. Czy wystarczy
złożone do oferty oświadczenie Wykonawcy zgodnie z tabelą na str. 41 SIWZ, czy też
Zamawiający będzie wymagał innej formy, a jeżeli tak to jakiej ?
Odpowiedź: Zamawiający w Rozdziale VI ust 1 pkt 1.2. zapisów SIWZ oraz w tabeli
Potwierdzenie wyposażenia technicznego ( podać tylko sprzęt przewidziany do wykonania
zamówienia) precyzyjnie określił wymagania dotyczące spełnienia warunku dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym.
Pytanie 4 Czy w przypadku braku posiadania któregokolwiek z wymienionych przez
Zamawiającego składnika „wyposażenia technicznego” ale możliwości jego użyczenia od
osoby trzeciej Wykonawca ma obligatoryjnie dołączyć do oferty stosowane zobowiązanie ?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż Rozdział VII SIWZ dokładnie opisuje spełnienie tego
warunku.
Pytanie 5 Zamawiający również w punkcie dotyczącym „dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym” (SIWZ Rozdz. VI pkt 1.3) zapisał, że będzie wymagał
egzemplifikacji posiadania w dyspozycji aż 4 koparek do wykonania zaledwie 6-ciu
oczyszczalni, w tym dysponowaniem koparkami gąsienicowymi w ilości 2 szt? Analizując
dokumentację projektową nie natknęliśmy się w żadnym jej elemencie na potrzebę użycia
koparek gąsienicowych, które to wymagania Zamawiający postawił w SIWZ. Prosimy o
wyjaśnienie do czego wg Zamawiającego Wykonawca ma wykorzystywać koparki
gąsienicowe, szczególnie, że większość robót będzie wykonana na terenie prywatnych posesji
mieszkańców, a jak wiadomo taki sprzęt nie nadaje się do tego typu robót.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż w rozdziale VI ust 1 pkt 1.3. dysponowanie
odpowiednim potencjałem technicznym zamiast koparki gąsienicowej winna być
spycharka gąsienicowa w ilości min 1 sztuka.
Pytanie 6 Zamawiający również w punkcie dotyczącym „dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym” (SIWZ Rozdz. VI pkt 1.3) zapisał, że będzie wymagał
egzemplifikacji posiadania w dyspozycji urządzeń do przecisków lub przewiertów w ilości 1
szt? Analizując dokumentację projektową nie natknęliśmy się w żadnym jej elemencie na
potrzebę użycia wskazanych urządzeń do przecisków lub przewiertów, które to wymagania
Zamawiający postawił w SIWZ. Prosimy o wyjaśnienie do czego wg Zamawiającego
Wykonawca ma wykorzystywać wskazane urządzenia.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż odstępuje od zapisu SIWZ dotyczącego
„dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym” w zakresie posiadania przez
Wykonawcę – urządzenia do przecisków lub przewiertów – 1szt.,

Pytanie 7 Zamawiający (w SIWZ w Rozdz. VI pkt 1.3.2) bardzo szczegółowo określił
wymagania dotyczące spełnienia warunku „dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia” Proszę o udzielenie wiążącej informacji w jaki sposób
Zamawiający zamierza egzekwować od Wykonawców egzemplifikację spełnienia tego
warunku co do formy w tym również uwzględniając tabelę ze str. 43 SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający w Rozdziale VII Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie
mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu (art. 36 ust.1 pkt 6) ust 4 zapisów SIWZ oraz w tabeli „ Wykaz osób , które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami” precyzyjnie określił
wymagania dotyczące spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
Pytanie 8 Czy zamawiający dopuszcza, żeby Wykonawca mógł realizować jednoosobową
funkcję kierownika budowy oraz kierownika robót sanitarnych (osoba posiadająca stosowane
uprawnienia) zważywszy na homogeniczny charakter wszystkich robót przy jednoczesnym
tak niewielkim zakresie zamówienia (łącznie 6 oczyszczalni) ?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku spełnienia warunków opisanych w
Rozdziale VI ust 1 pkt 1.3.2. SIWZ dotyczących „ kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia” przez jedną osobę dopuszcza możliwość pełnienia

funkcji

kierownika budowy oraz kierownika robót sanitarnych jednoosobowo.

Pytanie 9 W SIWZ w Rozdz. VI pkt 1.3.2 ppkt c Zamawiający wymaga egzemplifikację
dysponowania kierowcy – 3 osoby z uprawnieniami. Proszę o uszczegółowienie o jakie
uprawnienia chodzi Zamawiającemu? Czy wystarczy kierowca z uprawnieniami kat. B czy
innych kategorii, jeżeli to jakich i w jakiej ilości ?
Odpowiedź : Zamawiający wyjaśnia, iż uprawnienia kierowcy winny być adekwatne do
wymaganego sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia .
Pytanie 10 Jednocześnie Zamawiający w tym samym punkcie SIWZ nie wymaga
egzemplifikacji osób z uprawnieniami do obsługi koparek oraz koparko-ładowarek, co wydaje
się być znacznie istotniejsze z punktu charakterystyki robót objętych przedmiotowym
zadaniem inwestycyjnym. Czy Zamawiający będzie wymagał wskazanie dysponowaniem na
potrzeby przedmiotowego zadania inwestycyjnego operatorów koparek wraz z
uprawnieniami, a jeżeli tak to w jakiej ilości?
Odpowiedź jak w pytaniu nr 10.
Pytanie 11 Czy do egzemplifikacji „dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia” wystarczy złożone w tym zakresie przez Oferenta oświadczenie dołączone do
oferty, czy Zamawiający będzie żądał dołączenia do oferty kopii uprawnień wszystkich
wskazanych osób? Proszę o jednoznaczne i nie budzące wątpliwości opisanie sposobu
egzemplifikacji powyższych.
Odpowiedź : Rozdział VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełnienia tych warunków (art. 36 ust.1 pkt 5) ust 1 pkt 1.3.2. precyzyjnie określa
wymagania dotyczące spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
Pytanie 12 Zamawiający będzie wymagał od Wykonawców dołączenia do oferty (pod groźbą
odrzucenia oferty) wstępnego harmonogramu rzeczowo – finansowego robót (SIWZ Rozdz.
VII lit. H pkt4). Jednocześnie Zamawiający nie dołączył do SIWZ wzoru takiego
harmonogramu oraz nie opisał sposobu jego opracowania. Szczególny problem stanowi
zabezpieczenie i ustalenie rzeczywistych terminów kalendarzowych rozpoczęcia robót,
ponieważ trudno Wykonawcy ocenić termin zakończenia postępowania przetargowego,
termin podpisania umowy wreszcie termin rozpoczęcia robót montażowo-budowlanych z
powodu możliwości wystąpienia w tym okresie niekorzystnych warunków pogodowych
(zima) uniemożliwiających prawidłowe prowadzenie robót i oddanie przedmiotowych
oczyszczalni do niezawodnej eksploatacji ich użytkownikom. Jak zatem Wykonawcy mają
opracować taki harmonogram, żeby był zgodny z oczekiwaniami Zamawiającego, a jego
oferta nie podlegała odrzuceniu?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż „ Wstępny harmonogram rzeczowo- finansowy –
sporządzony , podpisany i zaakceptowany przez Wykonawcę „ sporządzany jest przez
Wykonawcę zadania inwestycyjnego biorąc pod uwagę zakres zamówienia , termin związania
ofertą , termin podpisania umowy, rozpoczęcia i zakończenia robót oraz treść zapisów Rozdziału
XVIII. Istotne dla stron postanowienia , które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 36 ust.1 pkt 16).
Pytanie 13 Zamawiający w §11 projektu umowy dokonał następującego zapisu „
Wynagrodzenie wykonawcy może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmianie stawki
podatki od towarów i usług (VAT)”. Proszę o wyjaśnienie na czym polega uznaniowość tego
zapisu, szczególnie wyrażenie może ulec. Czy Zamawiający obligatoryjnie będzie honorował
nową stawkę VAT (zwiększenie lub zmniejszenie podatku VAT) nie naruszając ceny netto
wybranej ofert, czy pozostawi cenę brutto na niezmienionym poziomie dokonując
zniekształcenia w cenie ofertowej netto w przypadku zaistnienia okoliczności ustawowej
zmiany podatku VAT?.
Odpowiedź: Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku ustawowej
zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT na roboty budowlane( tj. zmiana umowy i
podwyższenia wynagrodzenia z uwzględnieniem nowej stawki VAT)
Pytanie 15 Czy Zamawiający będzie wymagał egzemplifikacji spełnienia warunków
opisanych w SIWZ Rozdz. VII lit. B od Geodety pełniącego obsługę geodezyjną
przedmiotowej inwestycji, będącego de facto podmiotem zewnętrznym wynajętym na
potrzeby realizacji ww. Czy wystarczy, że Geodeta jako osoba wykonująca zawód zaufania
publicznego złoży w wymaganym zakresie oświadczenie oraz zobowiązania do wykonania
przedmiotu zamówienia we wskazanym SOWZ zakresie oraz dołączy wymagane
uprawnienia, czy też Zamawiający oczekuje złożenie pełnej dokumentacji.
Odpowiedź: Zamawiający w SIWZ Rozdział VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz
opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków (art. 36 ust.1 pkt 5) ust 1 pkt
1.3.2. precyzyjnie określa wymagania dotyczące uprawnień oraz spełnienia warunku
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

