Ścinawa, dnia 16 lipca 2020 roku

JRP.271.2.2020

Wyjaśnienia treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę sieci
kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem w miejscowościach: Dziewin, Dłużyce, Buszkowice,
Przychowa. Nr Ogłoszenia: 2020/S 129-315120.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 oraz 4 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 oraz zmianą treści SIWZ:
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 potrącenie z należności za
częściowo wykonane roboty budowlane przy jednoczesnym uwzględnieniu obowiązku, o którym mowa
w art. 150 ust. 6?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że dopuszcza możliwość wniesienia w formie gwarancji
ubezpieczeniowej, w dniu zawarcia umowy, co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia należytego
wykonania umowy zgodnie z kl 4.2 WSK - Wzór umowy.
Pytanie 2: W związku ze znaczącą wartością ww. zamówienia, zwracamy się z prośbą o obniżenie
wymogów dot. gwarancji należytego wykonania umowy do wysokości 5% od ceny oferty brutto.
Odpowiedź: W niniejszym postępowaniu wykonawca zobowiązany jest wnieść Zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny (brutto) podanej w Formularzu Oferty dla
zamówienia podstawowego – dla każdej z Części zamówienia odrębnie.
Pytanie 3: W nawiązaniu do zapisów klauzuli 18.5 Warunków Kontraktu zawracamy 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: Zgodnie z Kl. 18.5: “Żadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu
nie może zawierać wyłączenia odpowiedzialności za straty, szkody lub przywrócenie stanu
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pierwotnego wskutek błędów Wykonawcy z zastrzeżeniem przepisu art. 827 § 1 Kodeksu
cywilnego.”

Pytanie 4: W związku z przygotowaniem oferty na przetarg jw. prosimy o odpowiedź na pytanie:
1. Czy Zamawiający uzna informację z Krajowego Rejestru Karnego wydaną w wersji papierowej,
opatrzoną podpisami elektronicznymi Wykonawcy za zgodność z oryginałem, zamiast pliku
XML? Informujemy, że posiadamy aktualną informację z KRK wydaną w wersji papierowej
dnia 21.04.2020 ważną do 20.10.2020.
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 5: Czy Zamawiający zamieścił przykładowe przedmiary obejmujące poszczególne części
zamówienia? Jeśli nie, to prosimy o udostępnienie przykładowych przedmiarów.
Odpowiedź: Zamawiający nie umieścił w przedmiotowym postępowaniu przedmiarów, gdyż
rozliczenie będzie ryczałtowe, na podstawie dołączonych do postępowania Wykazów cen,
przygotowanych odrębnie dla każdej z części zamówienia. W związku z przyjętą formą
rozliczenia, przedmiary nie są więc elementem obowiązkowym SIWZ. Nie stanowią także
o właściwym zakresie rzeczowym zamówienia. Zgodnie ze Wstępem do Wykazów cen,
Wykonawca ma dokonać wyceny Robót w oparciu o SIWZ, w tym OPZ, a wartości
za poszczególne Roboty ma umieścić w odpowiednich pozycjach Wykazów cen.

Pytanie 6: Czy zamawiający uzna za spełnione warunki o jakich mowa w SIWZ w rozdziale IX pkt. 3
“zdolności technicznej lub zawodowej” jeżeli wykonawca będzie dysponował co najmniej 1 osobą
wykonującą czynności Kierownika budowy z przygotowaniem zawodowym upoważniającym do
wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji wewnętrznych z ograniczeniem do sieci wodociągowych i
kanalizacyjnych? - dotyczy każdej z części zamówienia?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga spełnienia warunku określonego w SIWZ, tj. posiadania
ważnych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych –
bez ograniczeń, wydanych na podstawie ustawy z dnia 07 lipca 1994 – Prawo budowlane
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) lub równoważnych odpowiadających im uprawnień
budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji Kierownika
budowy w zakresie budowy sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Zamawiający informuje ponadto, że usuwa następujący zapis ze Wstępu do OPZ, tj. w pkt. 3
“Uwag” - jako niemający zastosowania:
Planowany termin realizacji Części III odrębnie realizowanego zadania pn. „Budowa sieci
kanalizacyjnej i przebudowa sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem w miejscowościach: Zaborów,
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Wielowieś, Parszowice, Sitno, Ręszów i Dziesław” w zakresie systemu monitorowania i sterowania
przepompowniami to 30.12.2022 r.
W związku z tym Zamawiający załącza plik w nowej wersji pn. “Wstep OPZ, v.3.0”.
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