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Swarzędz, dnia 27 września 2007r.

dotyczy zamówienia publicznego na budowę kolektora deszczowego Swarzędz – Południe
do Stawów Antonińskich.
Modyfikacja treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Do siedziby zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Zapytanie nr 1
„W związku z wymogiem podania w formularzu Oferty ceny ofertowej netto oraz brutto, prosimy
o podanie stawki VAT lub procentowego udziału infrastruktury technicznej związanej
z budownictwem mieszkaniowym”.
Odpowiedź:
Przedmiotowa inwestycja będzie obsługiwać wyłącznie tereny aktywizacji gospodarczej. Należy
zastosować stawkę VAT w wysokości 22 % dla wszystkich robót budowlano – montażowych , co
jednoznacznie określono w SIWZ, rozdział 2 „Opis przedmiotu zamówienia”, uwagi, pkt 3.
Zapytanie nr 2
„Prosimy o jednoznaczne określenie czy zostanie spełniony warunek przedstawienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy jeśli gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa zostanie dostarczona w
dniu podpisania umowy?”
Odpowiedź:
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione do terminu (momentu)
podpisania umowy w przedmiotowej sprawie. Niedopuszczalne jest wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy po podpisaniu umowy (por. Rozdział 1, pkt 15 SIWZ)
Zapytanie nr 3
„Prosimy o potwierdzenie, że zostanie spełniony warunek Rozdziału 3. IV.1 Instrukcji dla
Wykonawców jeśli do oferty i umowy zostanie załączona kopia polisy OC Wykonawcy potwierdzona
za zgodność z oryginałem, gdyż oryginał polisy jest własnością Wykonawcy”.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga dostarczenia kopii polis - umów ubezpieczenia – potwierdzonych „za
zgodność z oryginałem” przez osoby do tego upoważnione (zgodnie z treścią SIWZ), przy czym
polisy bezwzględnie muszą obejmować treści zawarte w par 11 projektu umowy i Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Zapytanie nr 4
„Czy Zamawiający dopuszcza cesję wierzytelności na rzecz Instytucji Finansowej?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość cesji wierzytelności na rzecz instytucji finansowej.
Zapytanie nr 5
„Czy w kosztach oferty należy uwzględnić opłaty za zajęcie pasa drogowego, czy też przy realizacji
tej inwestycji opłaty te nie będą przez Urząd pobierane”.
Odpowiedź:
W przypadku przedmiotowej inwestycji nie będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego, stąd
nie ma potrzeby ich uwzględniania w kosztach oferty (por. Rozdział 2, Opis przedmiotu zamówienia,
uwagi, pkt. 4).
Zapytanie nr 6
„W związku ze zmianą od 1 stycznia 2007r. przepisów dotyczących opłat skarbowych od
udzielanych pełnomocnictw w sprawach zakresu administracji publicznej prosimy o wskazanie
rachunku bankowego (organu podatkowego w sprawie opłaty skarbowej) właściwego dla dokonania
przelewu stosownej opłaty skarbowej”?
Odpowiedź:
Przedmiotowy numer konta bankowego dla opłat skarbowych w zakresie administracji publicznej to
nr:14 1090 1450 0000 0000 4500 0049. Równocześnie Zamawiający prosi o zapoznanie się z
problematyką wnoszenia opłaty skarbowej w postępowaniach przetargowych dostępną na stronach
Urzędu Zamówień Publicznych, „zakładka”-linki: Prawo krajowe, Opinie prawne, Aktualne, pkt 48.
Zapytanie nr 7
„Wykonawca (…) stwierdza, że w SIWZ – ST 02.00 pkt 5.2.1 oraz w Projekcie Wykonawczym –
Budowa geologiczna i warunki wodne, przedstawiono istniejące warunki gruntowo – wodne terenu
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inwestycji jako korzystne dla budowy kolektora. Na przeważającym obszarze nie stwierdzono wody
gruntowej – odwodnienia nie przewiduje się. Obecność wody gruntowej stwierdzono lokalnie i
zaprojektowano odwodnienie przy pomocy drenażu. Równocześnie zwraca się uwagę, że badania
wykonano po okresie długotrwałej suszy, przy niskim stanie wód gruntowych. Prosimy o
potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków gruntowo – wodnych w
trakcie realizacji inwestycji, Zamawiający będzie rozliczał koszt pompowania wody wg faktycznych
ilości potwierdzonych w dzienniku pompowania wody wg cen jednostkowych przedstawionych w
kosztorysie ofertowym.”
Odpowiedź:
Cena ofertowa jest ceną RYCZAŁTOWĄ, a zatem winna obejmować wszelkie elementy ceny
zamówienia, w tym koszt ewentualnego pompowania wody.
Kosztorys pełni funkcję jedynie pomocniczą i to nie cena kosztorysowa, a cena ofertowa podana na
formularzu ofertowym będzie podlegać ocenie. Zamawiający dopuszcza rozbieżność między ceną
kosztorysową a ceną ryczałtową (tj. ofertową) i nie będzie traktował jej jako uchybienia lub powodu
odrzucenia oferty (SIWZ, rozdział 2 „Opis przedmiotu zamówienia”, uwagi, pkt 2).
Zapytanie nr 8
„Czy rozwiązania projektowe i przyjęte na ich podstawie separatory spełniają wymagania
aktualnego Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 w sprawie warunków, jakie
należy spełniać przy odprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska naturalnego?”
Odpowiedź:
Tak, rozwiązania projektowe i przyjęte na ich podstawie separatory spełniają wymagania w/w
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006r. (por. Rozdział 2, Opis przedmiotu
zamówienia, uwagi, pkt 6).
Zapytanie nr 9
„Prosimy o potwierdzenie, że określony w Rozdziale 2 SIWZ, w pkt 9 „Uwag” Wymóg dostarczenia
kopii polis zawierających treści zawarte w par. 11 projektu umowy dotyczy tylko wybranego
Wykonawcy (przed podpisaniem umowy), natomiast wystarczające będzie załączenie do oferty
kopii polisy potwierdzającej posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej na kwotę 5,0 mln PLN?”
Odpowiedź:
Koniecznie należy do oferty załączyć aktualną kopię polisy OC Wykonawcy z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 5000000,00 zł.
Natomiast umowę (kopię umowy) ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowlanych i od
odpowiedzialności cywilnej kontraktowej do wartości całkowitego wynagrodzenia wskazanego w § 8
ust. 1 projektu umowy musi dostarczyć Wykonawca, który wygra postępowanie przetargowe –
zgodnie z zapisami par. 11 (Ubezpieczenia) projektu umowy (Wykonawca przekaże Zamawiającemu
kopię polisy ubezpieczenia w terminie do dnia podpisania umowy).
Zapytanie nr 10
„W związku z powziętymi przez nas informacjami o nie zakończeniu ostatecznym postępowania
przetargowego BZP nr 132195-2007 ogłoszonego w dniu 01.08.2007r. (wniesienie protestu przez
jednego z Wykonawców) na realizację tego samego zadania inwestycyjnego, wnosimy
o przesunięcie terminu składania ofert do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przetargu, tj. do
czasu takiego orzeczenia stosownego organu, od którego żaden z uczestników tamtego
postępowania nie będzie mógł się odwołać (zgodnie z Działem VI: „Środki ochrony prawnej”
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).
Odpowiedź:
Zamawiający przedłuża termin składania ofert przetargowych do dnia 9 . 10 . 2007r. do godz.
10:00 (pokój 202). Otwarcie ofert nastąpi dnia 9 . 10 . 2007r., o godz. 10:30 w pokoju 207.
Zamawiający w związku z powyższymi modyfikacjami treści Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert
przetargowych do dnia 9 . 10 . 2007r, do godz. 10:00 (pokój 202). Otwarcie ofert nastąpi dnia
9 . 10 . 2007r., o godz. 10:30 w pokoju 207.
Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian
w oznaczeniach składanych ofert przetargowych.
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