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Strona internetowa postępowania

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-04-15 do Zamawiającego wpłynęła prośba o
wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu
prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie przetarg nieograniczony, na:
Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki – Etap II w ramach projektu:
„Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki, budowa Muzeum przy ul.
Traugutta w Myślenicach, na działce nr 974, Myślenice, obręb 2". Stanowisko (wyjaśnienia)
Zamawiającego są następujące:
1. Zamawiający w żadnym z dokumentów przetargowych nie zawarł informacji o sposobie
postępowania w przypadku wydłużenia terminu realizacji ponad określony w SIWZ tj. 18 miesięcy +
30 dni. Pytający wnosi o potwierdzenie, że w przypadku braku uregulowania powyższej kwestii
przyszły Wykonawca sprawujący nadzór inwestorski nie będzie zobowiązany do pełnienia usługi w
wydłużonym czasie trwania kontraktu bez przyznania dodatkowego wynagrodzenia.
Wyjaśnienie: wynagrodzenie wykonawcy usługi nadzoru nie jest wynagrodzeniem za określony
czas wykonywania usługi lecz wynagrodzeniem za nadzorowanie całości realizacji inwestycji.
Wynagrodzenie to jedynie jest płatne formie miesięcznych zaliczek do czasu osiągnięcia
określonego poziomu realizacji inwestycji. Ostania zaliczka płatna jest po odbiorze końcowym bez
względu na okres jaki upłynął od poprzedniej zaliczki. Wobec powyższego wykonawca nie może
liczyć na jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie z tytułu realizacji inwestycji ponad założony 18
miesięczny okres.
2. W § 1 Wzoru Umowy pkt. 1 ppkt. 6 wskazuje na „wzór Karty Gwarancyjnej” jako dokumentu
załączonego do dokumentacji przetargowej. (…) wnosi o zamieszczenie na stronie www niniejszego
wzoru Karty Gwarancyjnej.
Wyjaśnienie: dla usługi nadzoru karat gwarancyjna nie ma zastosowania
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3. W § 2 Wzoru Umowy pkt. 13) oraz 14) stanowią o obowiązku pełnienia przez przyszłego Wykonawcę
czynności w okresie gwarancji i rękojmi. Czy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ma
obejmować tylko okres realizacji robót (18 miesięcy + 30 dni) czy też okres gwarancji i rękojmi?
Wyjaśnienie: Zgodnie z brzmieniem pkt 21.8 SIWZ 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone po
upływie okresu rękojmi za wady.

4. Zapisy OPZ pkt. 5 – Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora ppkt.2 stanowi: „opracować i
przedłożyć Zamawiającemu, w terminie 14 dni od daty przekazania dokumentów technicznych
dotyczących Robót, Harmonogram Realizacji Umowy (stanowiący zwięzłe ujęcie czasowe czynności
Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego wykonywanych w ramach niniejszej Umowy)”
natomiast w §3 pkt. 4. Wzoru Umowy mówi, iż: „Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu, w
terminie do 7 dni od daty przekazania dokumentów technicznych dotyczących robót budowlanych
przez wyłonionego wykonawcę robót, Harmonogram Realizacji niniejszej Umowy zawierający zwięzłe
ujęcie czasowe przewidzianych czynności Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego […]”(…)
wnosi o sprecyzowanie, a zarazem zmianę jednego z terminów przedłożenia wymaganego
Harmonogramu Realizacji.
Wyjaśnienie: Właściwy termin na opracowanie Harmonogramu to 14 dni (zgodnie z pkt 5 OPZ).
Podany we wzorze umowy 7 dniowy termin jest omyłka pisarska i zostanie skorygowany przed
zawarciem umowy

5. W OPZ pkt. 6 ppkt. 2 – Zobowiązania Inspektora stanowi: „Inspektor zobowiązany jest ubezpieczyć
się od odpowiedzialności cywilnej oraz odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania swoich obowiązków w ramach niniejszej Umowy oraz naruszenia powszechnie przyjętych
zasad wykonywania zawodu i błędów w sztuce. Czy Zamawiający uzna za wystarczające posiadane
przez Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego ubezpieczenie należne Inspektorom z racji
przynależności do odpowiedniej Izby Inżynierów Budownictwa?
Wyjaśnienie: Tak, o ile suma ubezpieczenia nie będzie niższa niż 100.000zł

Udzielone wyjaśnienia są obowiązujące

