Książ Wlkp. dnia 05.12.2016 r.
Znak sprawy G.271.6.2016

Do wszystkich
Wykonawców
WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Burmistrz Książa Wlkp. działający w imieniu Gminy Książ Wlkp. w nawiązaniu
do ogłoszonego przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp na :
„Przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami w Kołacinie”
(BZP: 349916-2016 z dnia 23.11.2016 r.
w związku z zapytaniem co do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia działając
w trybie art. 38 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 z późn. zm.) wyjaśniam co następuje:

Zapytanie 1
W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 29.11.2016 r. dotyczącego
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, wskazujemy, iż Zamawiający nie ma prawa
dokonywania zmian umowy względem projektu, który był częścią specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, po wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zmiany treści SIWZ zostają dokonane przed terminem złożenia ofert, zgodnie z art. 38
Ustawy PZP.
Istotne zmiany treści umowy oraz SIWZ po wyborze oferty najkorzystniejszej są
niedopuszczalne. Wskazuje na to art. 144 ustawy PZP.
Wskazujemy również, iż zmiana, którą chce dokonać Zamawiający po wyborze oferty jest
zmianą istotną w świetle przepisów ustawy PZP.
Na dodatkową uwagę zasługuje fakt, iż Zamawiający jako dodatkowe kryterium oceny ofert
wskazał okres gwarancja jakości.
W obecnym brzmieniu zapisy umowy dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, mogą bezpośrednio wpływać na decyzję Wykonawcy dot. wskazania okresu
gwarancji jakości, za który Wykonawca otrzymuje dodatkowe punkty.
Zapis dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy a w szczególności okres po którym
nastąpi zwrot 30% zabezpieczenia, w obecnym brzmieniu może wprowadzać Wykonawców
w błąd poprzez zastosowanie tego okresu również dla obowiązywania zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, co jest niezgodne z ustawą PZP.
W związku z powyższym wnosimy o niezwłoczne poprawienie zapisów, tj.:
 ust. 3 §4 Umowy,
 ust. 5 §4 Umowy,
 ust. 6 §4 Umowy,
które pozostaną w zgodzie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).
W przypadku braku zmiany treści zapisów SIWZ w powyższym zakresie, Zamawiający
naruszy przepis art. 7 ust. l Ustawy PZP. Dodatkowo wskazujemy, iż w przypadku braku
zmian, zgodnie z art. 165 Ustawy PZP, Wykonawca złoży wniosek do Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych o wszczęcie kontroli Doraźnej w celu sprawdzenia zgodności
postępowania o udzielenie zamówienia z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Odpowiedź
Zamawiający uwzględnił uwagi i dokonał zmian zapisów:
 ust. 3 §4 Umowy,
 ust. 5 §4 Umowy,
 ust. 6 §4 Umowy,
Zapytanie 2, 3, 4
2.W nawiązaniu do treści zapisów Projektu Umowy, §2 ust. 4 i wyjaśnień Zamawiającego z
dnia 29.11.2016 r. wskazujemy, iż Ustawa PZP w sposób precyzyjny i czytelny przewiduje
zabezpieczenie interesu Zamawiającego, poprzez obowiązek bezpośredniej zapłaty na rzecz
Podwykonawcy wyłącznie w okolicznościach wskazanych w art. 143c Ustawy PZP.
W związku z powyższym ponownie wnosimy o zastosowanie powyższych przepisów w
niniejszym postępowaniu.
Wskazujemy, iż Zamawiający narzucając bezpośrednią zapłatę wynagrodzenia przez
Zamawiającego na rzecz podwykonawcy, która w żaden sposób nie jest uzasadniona
uchyleniem się od zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przez Wykonawcę, narusza
przepisy Ustawy PZP.
3. W nawiązaniu do §2 ust. 4 Umowy dodatkowo wskazujemy. że wymóg wystawienia
odrębnych faktur przez Wykonawcę jest dość niezrozumiały dla Wykonawcy i zdaje się
powodować zbędne mnożenie dokumentów.
Zdaniem Wykonawcy wystarczająco jest jedna faktura Wykonawcy (na całkowitą wartość),
do której zostałaby dołączona faktura Podwykonawcy wraz z protokołem odbioru oraz
załącznik nr l do umowy, tj. przekazem. Z dokumentów dodatkowych, tj. faktury
podwykonawcy, protokołu odbioru robót podwykonawcy i załącznika nr l, tj. przekazujednoznacznie wynikałaby kwota do zapłaty na rzecz podwykonawcy jaką miałby dokonać
bezpośrednio Zamawiający.
4. W nawiązaniu do treści Załącznika nr 1 do Umowy, wskazujemy, że w jego treści znajduje
się błąd. Treść przekazu winna wskazywać, że Wykonawca upoważnia Podwykonawcę do
przyjęcia kwoty stanowiącej przedmiot niniejszego przekazu no rachunek Podwykonawcy.
Odpowiedź
Zamawiający uwzględnił uwagi Wykonawcy i dokonał modyfikacji postanowień § 2
wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ.
Zapytanie 5,6
5. W nawiązaniu o treści pytań przekazanych Zamawiającemu pismem z dnia 24.11.2016 r.oraz wyjaśnień Zamawiającego z dnia 29.11.2016 r. wskazujemy, iż Zamawiający nie udzielił
odpowiedzi i nie dokonał odpowiedniej modyfikacji treści SIWZ zgodnie z pytaniem nr 1 z
dnia 24.11.2016 r.
Zgodnie ze zmianą treści SIWZ, Zamawiający w pkt. VI ppkt. 2 i ppkt. 3 ust. l) - 3)
Zamawiający nadal nie wskazał na jakim etapie Wykonawca ma dostarczyć wskazane
dokumenty.

Dokumenty wskazane w pkt. VI ppkt. 2 oraz ppkt. 3 ust. 1) - 3). Wykonawca winien złożyć na
wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy PZP.
Wnosimy o wskazanie tej informacji w SIWZ w celu nie wprowadzania Wykonawców w
błąd, a tym samym do powtórzenia w SIWZ informacji znajdujących się w ogłoszeniu.
6. Prosimy o wyjaśnienia Modyfikacji SIWZ w zakresie pkt. V ppkt. V ust. 4.
Czy Zamawiający dla niniejszego postępowania przewiduje procedurę odwróconą,
o której mowa w art. 24 aa ust. l Ustawy PZP?
Jeśli tak - wnosimy o zmianę treści ogłoszenia. Zamawiający w pierwszej kolejności winien
wskazać zastosowanie tejże procedury w ogłoszeniu.
Zamawiający w pkt. IV.2.3) Ogłoszenia z dnia 23.11.2016 r. wskazał, że powyższej
procedury NIE STOSUJE.
Odpowiedź
Zamawiający wskazuje, iż w zmodyfikowanej SIWZ w pkt V ppkt 4.2. wskazał termin
kiedy wykonawca ma dostarczyć wskazane dokumenty „następnie zamawiający wyłącznie
w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta oceniona została jako najkorzystniejsza
(uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokona oceny podmiotowej wykonawcy
tj. zbada oświadczenie wstępne a następnie wezwie tego wykonawcę do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia”. Jednocześnie Zamawiający uwzględniając uwagi Wykonawcy
dokonał zmiany postanowień pkt. V ppkt 4 SIWZ.
Zapytanie 7
Czy Zamawiający ma wykonać i uzgodnić projekt organizacji ruchu?
Odpowiedź
Tak. Projekt organizacji został przewidziany w poz. 65 d5 kosztorysu ślepego
Zapytanie 8
Czy będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego ?
Odpowiedź
Tak. W zakresie drogi powiatowej nr 4086P ( PZD Śrem )
Zapytanie 9
Proszę o potwierdzenie, iż podsypka i obsypka ma być piaskiem nawiezionym a reszta
wykopu zasypana gruntem rodzimym.
Odpowiedź
Tak. Podsypka i obsypka ma być piaskiem nawiezionym co jest przewidziane w
kosztorysie ślepym poz. 3 d 1.1 oraz poz. 9 d 1.2 (przewidziana wymiana gruntu 30 % z
piasku dowiezionego).
Zapytanie 10
Czy ułożenie chodnika na dł. 708 m ma być materiałem z rozbiórki?
Odpowiedź
W kosztorysie ślepym uwzględniono ułożenie chodnika i wjazdów z nowo zakupionych
materiałów.

Zapytanie 11
Proszę wyjaśnienie rozbieżności w kosztorysie ślepym a Specyfikacją Techniczną :
1) poz. 10
2) poz. 13
3) poz. 32
4) poz. 33
5) poz. 45
6) poz. 46
7) Brak w kosztorysie ślepym pozycji przecisku w rurze stalowej wynikającego z
dokumentacji oraz specyfikacji technicznej.
Odpowiedź
Zamawiający dokonał zmian w pozycjach kosztorysu ślepego:
1.poz.10 zmienia się obmiar z 1017 mb na 1045 mb
2.poz.13 zmienia się obmiar z 709 mb na 625,50 mb
3.poz.14 zmienia się obmiar z 1017 mb na 1045 mb
4.poz.32 dodaje się do pozycji sprzęt do przecisku Kretem 97,5 mb
5.poz.33 dodaje się do pozycji sprzęt do przecisku Kretem 25 mb
6.poz. 45 zmienia się obmiar z 8 sz na 7 szt
7.poz.46 zmienia się obmiar z 4 szt na 5 szt
8. Dodano pozycję 67 na przecisk w rurze osłonowej stalowej dł. 61 mb
Zapisany w BIP pod nazwą: Kosztorys ślepy – modyfikacja z 05.12.2016
Zapytanie 12
Proszę o wyjaśnienie do przetargu nieograniczonego: ,, Przebudowa sieci wodociągowej z
przyłączami w Kołacinie'',
Proszę o udostępnienie rysunku na studnię wodomierzową fi600 na 2-wodomierze
Odpowiedź
Proszę uwzględnić typową studnię z tworzywa fi 600 na 2 – wodomierze bez
zabudowanego dna.

Burmistrz
/-/ Teofil Marciniak

