Ścinawa, dnia 06 grudnia 2019 roku
JRP.271.6.2019

Wyjaśnienia treści SIWZ
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowę
oczyszczalni ścieków w Lasowicach (Ścinawa). Nr Ogłoszenia: 631083-N-2019.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) informuję, że w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego jw., wpłynęły zapytania od wykonawców, których treść przedstawiamy
poniżej, wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:
Pytanie 1: W związku z długim okresem realizacji ww. zamówienia, prosimy o potwierdzenie, że
Zamawiający dopuszcza możliwość wniesienia w formie gwarancji ubezpieczeniowej,
w dniu zawarcia umowy, co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia zgodnie z art. 150 ust. 4 ww. ustawy
oraz tworzenie pozostałej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez potrącenia z
należności za częściowo wykonane roboty budowlane przy jednoczesnym uwzględnieniem obowiązku,
o którym mowa w art. 150 ust. 6.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia w formie gwarancji
ubezpieczeniowej, w dniu zawarcia umowy, co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia zgodnie z art.
150 ust. 4 ust. ww. ustawy oraz tworzenia pozostałej części zabezpieczenia należytego wykonania
umowy poprzez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane przy
jednoczesnym uwzględnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 150 ust. 6.
ZNW należy wnieść zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 2: Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego edytowalnej wersji (ath)
przedmiarów robót, co znacznie ułatwiłoby nam pracę podczas przygotowywania wyceny w/w zadania.
Odpowiedź: Zamawiający nie jest w posiadaniu plików *.ath. Ponadto przy sporządzeniu oferty
należy zapoznać się z całością SIWZ, w tym OPZ. Załączone w OPZ Pomocnicze przedmiary robót
zgodnie ze wstępem do nich mają jedynie charakter poglądowy i informacyjny. Orientacyjnie
wskazuje na zakres i ilości robót, w tym stałych, tymczasowych i prac towarzyszących oraz innych
czynności, jakie mogą być niezbędne dla prawidłowego wykonania Umowy. Pomocniczy
Przedmiar robót nie jest wiążący ani w odniesieniu do zakresu Robót, ani – do wyceny Robót, ani
też – do rozliczania Robót. Oferent ma więc wypełnić i załączyć do oferty Wykaz cen, zgodnie z
którym będzie w trakcie realizacji Umowy rozliczany.
Pytanie 3: W związku z długim okresem realizacji ww. zamówienia, oraz ze znacznym
1

zaangażowaniem zewnętrznych środków finansowych zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi
czy Zamawiający będzie udzielał zaliczek na poczet niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 151.a
ustawy.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie będzie udzielał zaliczek na poczet niniejszego
zamówienia, zgodnie z art. 151.a.ustawy.
Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego.
Odpowiedź: Zasady rozliczania robót reguluje Rozdział 14 Warunków Kontraktu.
Pytanie 5: Z uwagi na konieczność zaangażowania własnych środków finansowych Wykonawcy już na
etapie przed rozpoczęciem realizacji oraz na jej wstępie ( koszty gwarancji ubezpieczeniowych, koszt
zakupu materiałów i urządzeń, koszty realizacji usług przez podwykonawców i dalszych
podwykonawców, które zobowiązani jesteśmy uregulować przed otrzymaniem środków od inwestora ),
prosimy o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający wyraża zgodę na cesję wierzytelności, wynikających
z realizacji przedmiotowego zadania na rzecz banku?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na cesję wierzytelności, zgodnie z zasadami opisanymi
w Klauzuli 1.7 Warunków Kontraktu.
Pytanie 6: W nawiązaniu do załączonego do dokumentacji przetargowej wzoru gwarancji należytego
wykonania umowy, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza modyfikację treści gwarancji
naniesione przez danego Gwaranta, które nie będą wpływały na bezwarunkowy i nieodwołalny
charakter gwarancji. Treść gwarancji przed wystawieniem będzie przedłożona do akceptacji
Zamawiającego."
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza modyfikację treści gwarancji naniesioną przez danego
Gwaranta, która nie będzie wpływała na bezwarunkowy i nieodwołalny charakter gwarancji.
Zamawiający zgodnie z SIWZ dopuszcza wniesienie gwarancji wg innego wzoru, niż załączonego
do SIWZ, jednak winna ona zwierać wszystkie istotne postanowienia zawarte w załączonym
dokumencie do SIWZ. Wykonawca zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy uzgodnić
treść gwarancji.
Pytanie 7: W nawiązaniu do zapisów klauzuli 18.5 Warunków Kontraktu zwracamy uwagę
Zamawiającemu, że każda polisa ubezpieczeniowa, w tym ubezpieczenia budowy (CAR/EAR) czy też
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej będzie zawierała pewne wyłączenia odpowiedzialności
Ubezpieczyciela (w ramach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia lub klauzul dodatkowych włączonych
do polisy).
Odpowiedź: “W nawiązaniu do zapisów klauzuli 18.5 Warunków Kontraktu zwracamy uwagę
Zamawiającemu, że każda polisa ubezpieczeniowa, w tym ubezpieczenia budowy (CAR/EAR) czy
też ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej będzie zawierała pewne wyłączenia
odpowiedzialności Ubezpieczyciela (w ramach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia lub klauzul
dodatkowych włączonych do polisy).” - Zamawiający wymaga aby przedłożone polisy
ubezpieczeniowe były zgodne z zapisami SIWZ.
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Zamawiający informuje, że termin składania ofert i pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.
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