
BZP.341-28/2008   Swarzędz, dnia 7 maja 2008r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

dot.  zamówienia publicznego na budowę kolektora deszczowego 
Swarzędz – Południe do Stawów Antonińskich.

Do siedziby zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Zapytanie nr 1:

„Czy w przypadku składania oferty wspólnej przez Konsorcjum, wymagane wadium w 

postaci gwarancji ubezpieczeniowej może być wniesione przez jednego z członków  Lidera 

Konsorcjum -jeżeli posiada pełnomocnictwo Konsorcjum do wniesienia wadium?”.

Odpowiedź:
Tak, w przypadku oferty składanej przez Konsorcjum firm wymagane przez Zamawiającego 

wadium może być wniesione przez Lidera Konsorcjum. Należy przy tym zwrócić uwagę na 

zapis w rozdziale 1 pkt 10.4 lit b SIWZ, który mówi: „W przypadku, gdy Wykonawca wnosi 

wadium w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej 

lub poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 

109,  poz.  1158,  z  późn  zm.),  Zamawiający  wymaga  złożenia  oryginału  w  Referacie 

Gospodarki Finansowej Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, pok. 306 i 307.”

W związku z powyższym do oferty dołączana jest kserokopia dokumentu wadialnego 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę umocowaną do składania oferty.

Zapytanie nr 2:

W rozdziale 1 pkt. 1.1.7.b) SIWZ jest wymóg aby dokumenty sporządzone w języku obcym 

były złożone wraz z tłumaczeniami na Język polski sporządzonymi przez tłumaczy 

przysięgłych, natomiast w rozdziale 3 w akapicie 4 Jest wymóg aby dokumenty sporządzone 

w Języku obcym byty złożone wraz z tłumaczeniami poświadczonymi przez wykonawcę. 

Który z ww. wymogów Jest prawidłowy?



Odpowiedź:

Wymogi zawarte w 1 pkt. 1.1.7.b) SIWZ oraz w rozdziale 3 w akapicie 4 należy traktować 

łącznie.

Dokumenty w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski 

sporządzonymi przez tłumaczy przysięgłych i podpisane przez Wykonawcę. Podpis 

Wykonawcy nie jest wymagany jedynie na dokumentach „urzędowych” (wpis do ewidencji, 

KRS, zaświadczenia z US lub ZUS) składanych w oryginale. Jeżeli natomiast w/w dokumenty 

są składane w formie kserokopii, Zamawiający wymaga poświadczenia za zgodność z 

oryginałem tych dokumentów przez Wykonawcę.

Zapytanie nr 3:

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej wzorów załączników do 

SIWZ w wersji edytowalnej "doc', co pozwoli na sprawniejsze przygotowanie ofert oraz na 

uniknięcie błędów przy przepisywaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zamieści na stronie internetowej żadnych dokumentów w formie do edycji.

Zamawiający  zamieszcza wszystkie wymagane dokumenty w formie pdf ze względu na brak 

możliwości edytowania i nanoszenia zmian (celowych lub przypadkowych) przez osoby 

trzecie. Program Adobe Reader pozwala na kopiowanie tekstu, w tym wypadku treści 

załączników do edytora tekstu. Nie ma więc konieczności przepisywania treści załączników.

Zapytanie nr 4:

Czy Oferent spełni wymagania S1WZ, jeśli w tabeli ZAŁĄCZNIK NR 3 - Wykonanych 

zamówień, przeliczy wartość EUR wg średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia 

ogłoszenia, tj. 15.04.2008r

Odpowiedź:

Wykonawca musi wykazać w załączniku nr 3 roboty budowlane, które spełniają warunki 

określone w rozdziale 1 pkt 4.1 a mianowicie: 

„... w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie  zamówienia 

publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: 1 - co 

najmniej 2 zadania w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o łącznej 

wartości nie mniejszej niż 20.000.000,00 zł brutto;2 - co najmniej 1 zadanie  obejmujące 

budowę  kanału kanalizacyjnego o   średnicy min.  DN  800 mm   i   długości    min. L= 

900,0 m, w ramach którego wykonano przewiert rurą o średnicy co najmniej   DN  800 mm 



i  długości min.  30,0 mb;

3 - co najmniej 1 zadanie obejmujące budowę nowego zbiornika retencyjnego,  w którym 

wykonano zbiornik retencyjny o pojemności całkowitej  co najmniej  5500 m3 lub wykona 

remont zbiornika retencyjnego o pojemności  całkowitej nie mniejszej niż 10 000 m3 .

Warunek 2 i 3 nie muszą spełniać wartości 20 mln złotych. Wielkość odnosi się do warunku 

nr 1.

Zakres przedmiotowy określony w punkcie 2 i 3 może zawierać się w warunku nr 1 lub 

stanowić oddzielne roboty budowlane”.

Wartości wykazanych robót muszą być podane w złotych polskich, tak więc przelicznik z 

waluty obcej na pln nie ma dla Zamawiającego znaczenia. Należy pamiętać, że referencje, 

będące potwierdzeniem wykonania wymaganych robót (jeśli te były wykonywane poza 

granicami Polski) muszą być złożone w języku polskim, z tłumaczeniem sporządzonym przez 

tłumacza przysięgłego.

Zapytanie nr 5:

W związku z wymogiem podania w formularzu oferty ceny ofertowej netto oraj brutto, 

prosimy o podanie stawki VAT lub procentowego udziału infrastruktury technicznej związanej 

z budownictwem mieszkaniowym.

Odpowiedź:

Przy obliczaniu ceny ofertowej brutto w przedmiotowym postępowaniu należy zastosować 

22% stawkę podatku Vat. Zakres zadania nie obejmuje infrastruktury technicznej związanej 

z budownictwem mieszkaniowym w stopniu pozwalającym na zastosowanie obniżonej stawki 

podatku Vat.

Zapytanie nr 6:

Prosimy o jednoznaczne określenie czy zostanie spełniony warunek przedstawienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy jeśli gwarancja bankowa/ ubezpieczeniowa 

zostanie dostarczona w dniu podpisania umowy.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający określił termin wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

rozdziale 1 pkt 15 SIWZ: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (wnosi się - wybrany 

w postępowaniu Wykonawca - do terminu podpisania umowy). Zamawiający po wyborze 

najkorzystniejszej oferty zaprasza, w określonym terminie, wyłonionego Wykonawcę do 

podpisania umowy. W związku z powyższym nie może Wykonawcy zakazać wniesienia 



zabezpieczenia wcześniej niż w dniu podpisania umowy, jednak dzień ten jest ostatecznym 

terminem na wniesienie zabezpieczenia w dowolnej, dopuszczonej w SIWZ formie.

Zapytanie nr 7:

Prosimy o potwierdzenie, że zostanie spełniony warunek rozdziału 3 pkt. IV.] jeśli do oferty i  

umowy zostanie załączona kopia polisy OC Wykonawcy potwierdzona za zgodność z 

oryginałem, gdyż oryginał polisy jest własnością Wykonawcy. 

Odpowiedź:

Zamawiający określił formę składania dokumentów w rozdziale 3 akapit 1 SIWZ – wykaz 

wymaganych dokumentów: „Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę”. 

W przypadku składania kopii  dokumentów należy pamiętać o zastosowaniu się do zapisów 

zawartych w rozdziale 1 pkt 1.7 lit d, odnośnik 4 oraz  rozdziale 3 akapit 2 SIWZ.

Zapisy odnośnie formy polisy ubezpieczeniowej zawarte są również w rozdziale 5 – wzór 

umowy w § 11 ust. 1 i 2 .

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć polisę lub 

inny dokument potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 

5000000,00 zł, natomiast do umowy (w przypadku jej zawarcia) Wykonawca jest zobowiązany 

dołączyć kopię polisy ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowlanych i od odpowiedzialności 

cywilnej kontraktowej do wartości całkowitego wynagrodzenia podanego w ofercie.

W związku z powyższymi zapytaniami, działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2006r. nr 164, poz. 1163 ze 

zmianami). Zamawiający zmienia termin składania i otwarcie ofert z dnia 12 maja 2008 na 

dzień 14 maja 2008 roku: złożenie ofert do godz. 9:00 otwarcie ofert o godz. 9:30

.................................................
(podpis Kierownika Jednostki)


