Sława, 21.11.2019 r.
JRP.511.RB4.1.2019.

Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ ODPOWIEDZI NA PYTANIA
DOTYCZĄCE ZAPISÓW OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU I TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
robotę budowlaną pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Sława” –
Etap IV.1 – zlewnia oczyszczalni Sława”, według warunków kontraktowych Czerwony FIDIC”.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.), odpowiada na pytania, jakie wpłynęły od
wykonawców, w stosunku do treści Ogłoszenia o zamówieniu oraz treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.

Pytanie 1. z dnia 07.11.2019r.
Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego poniższych brakujących załączników jako
składowych SIWZ.
TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ):
•

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

•

PRZEDMIAR ROBÓT

•

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – CZĘŚĆ OPISOWA I RYSUNKOWA

Odp.: Zamawiający zamieścił dokumenty w dniu 07.11.2019r.

Pytanie 2. z dnia 07.11.2019r.
Zgodnie z pkt. 17.8. str. 20 SIWZ Zamawiający przyjmuje następujące kryteria:
a) Cena (C) – 60%
b) Termin Gwarancji (G) – 20%
c) Termin realizacji (T) – 20%

natomiast
17.8.1. Sposób oceny oferty w kryterium ,,Cena”
Zgodnie z pkt. 17.8.1. str. 20 SIWZ Najwyższą liczbę punktów (80 pkt.) otrzyma oferta zawierająca
najniższą cenę brutto za wykonanie Przedmiotu zamówienia, a każda następna oferta, odpowiednio
zgodnie ze wzorem:
Cena najniższa oferowana (brutto)
Cena = ------------------------------------------------ x 100 punktów x 60%
Cena badanej oferty (brutto)
17.8.2. Sposób oceny oferty w kryterium „Termin Gwarancji”:
a) Termin gwarancji 36 miesięcy – 0 punktów,
b) Termin gwarancji 48 miesięcy – 10 punktów,
c) Termin gwarancji 60 miesiące – 20 punktów
Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu
pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Sława” – Etap IV.1
TOM I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) str. 21
17.8.3. Sposób oceny oferty w kryterium „Termin realizacji”:
a) za zaoferowanie wykonania zamówienia w terminie 8 miesięcy, wykonawca otrzyma – 0 punktów
b) za zaoferowanie wykonania zamówienia w terminie 7 miesięcy, wykonawca otrzyma – 10 punktów
c) za zaoferowanie wykonania zamówienia w terminie 6 miesięcy, wykonawca otrzyma – 20 punktów
W związku z powyższym, zgodnie z przyjętym przez Zamawiającego sposobem oceny ofert Wykonawca
może uzyskać maksymalnie 120 pkt. Prosimy o stosowne skorygowanie sposobu oceny ofert, aby wynik
zamykał się w 100 pkt.
Odp: Zamawiający dokonał stosownej korekty w SIWZ w punkcie 17.8.1. Sposób oceny oferty w kryterium
,,Cena” w następujący sposób:
Było: „Najwyższą liczbę punktów (80 pkt.) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto za wykonanie
Przedmiotu zamówienia, a każda następna oferta, odpowiednio zgodnie ze wzorem: …….”
Winno być: „Najwyższą liczbę punktów (60 pkt.) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto za
wykonanie Przedmiotu zamówienia, a każda następna oferta, odpowiednio zgodnie ze wzorem:…..”

Pytanie nr 1 z dnia 12.11.2019r.
"W nawiązaniu do zapisów pkt. 14 subklauzuli 18.1 kontraktu, zwracamy uwagę, że polisy mogą zawierać
standardowe wyłączenia dot. błędów projektowych, które można ograniczyć, lecz nie całkowicie.

Zwracamy ponadto uwagę Zamawiającemu, że zakres projektowania leży po jego stronie, dlatego
powinien posiadać stosowne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta lub egzekwować je od
podmiotu przygotowującego projekt. Zgodnie z subklauzulą 17.3 pkt (g) projektowanie stanowi ryzyko
Zamawiającego".
Odp: Odpowiedzialność OC każdego Projektanta wynika z przynależności do Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa i opłacaniu, co rok obowiązkowej składki na ubezpieczenie OC. Zakresem ochrony
obowiązkowego ubezpieczenia OC objęta jest działalność gospodarcza osoby fizycznej ubezpieczonego
w ramach, której wykonuje on osobiście samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w ramach
posiadanych uprawnień budowlanych. Zamawiający nie dokonuje zmian w dokumentacji przetargowej
w tym zakresie.

Pytanie nr 2 z dnia 12.11.2019r.
"W nawiązaniu do zapisów subklauzuli 18.3 (dot. OC) prosimy o potwierdzenie, że w zakresie wymogu
włączenia klauzuli obejmującej winę umyślną, dopuszczalne będzie włączenie tzw. klauzuli reprezentantów
(obejmującej winę umyślną pracowników ubezpieczonego za wyjątkiem jego reprezentantów definiowanych najczęściej, jako Zarząd, Prokurenci)."
Odp: Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisami warunków kontraktowych subklauzula 18.3 pkt. 2c)
ppkt. (iii) ubezpieczenie w zakresie tzw. klauzuli reprezentantów powinno obejmować winę umyślną
pracowników ubezpieczonego, za wyjątkiem jego reprezentantów (Zarząd, Prokurenci).

Pytanie nr 3 z dnia 12.11.2019r.
"W nawiązaniu do zapisów subklauzuli 18.3 (dot. OC) w zakresie ubezpieczenia "szkód wyrządzonych przez
pojazdy mechaniczne" zwracamy uwagę, że polisą tą nie będą objęte pojazdy, które podlegają
obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadacza pojazdu mechanicznego".
Odp: Zamawiający będzie wymagał w tym zakresie przedstawienia dokumentów zgodnie z subklauzulą
18.1 pkt. 6.

Pytanie nr 4 z dnia 12.11.2019r.
"W nawiązaniu do zapisów subklauzuli 18.3 (dot. OC) prosimy o rezygnację z wymogu zawarcia polisy na
okres do czasu zakończenia okresu gwarancji i rękojmi. Nie ma uzasadnienia, aby Wykonawca aranżował
polisę OC, w ramach, której współubezpieczonym będzie Zamawiający, i która będzie obejmowała szkody
powstałe po przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu kontraktu. Zwracamy przy tym uwagę, że dla okresu
gwarancyjnego będą klauzule 003 i 004 w ramach ubezpieczenia robót budowlanych (polisa CAR/EAR)."

Odp: Zamawiający dopuszcza zmianę terminu obowiązywania gwarancji i rękojmi na okres do przekazania
Świadectwa Przejęcia pod warunkiem, że okres obowiązywania klauzuli 003 i 004 będzie równy okresowi
gwarancji i rękojmi zaoferowanemu przez Wykonawcę w ofercie przetargowej, odpowiednio 36 – 60 m-cy.

