Nr sprawy 271.15.2013

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ
z dnia 21.11.2013 r.
dot. przetargu pn. „Budowa budynku magazynowego na sprzęt rybacki
na terenie Morskiej Przystani Rybackiej w Kuźnicy ”
W ust. 9.1 pkt SIWZ Zamawiający wymaga, aby osoba na stanowisku kierownika
robót elektrycznych posiadała doświadczenie na stanowisku kierownika robót
teletechnicznych. Zwracamy uwagę, iż roboty elektryczne i teletechniczne to zupełnie
inne specjalności, wymagające posiadania odmiennych uprawnień. Wnosimy
o skorygowanie wskazanego zapisu z uwzględnieniem faktu, iż zakres zamówienia nie
obejmuje robót teletechnicznych.
Odp. 1.: Zamawiający uznaje stanowisko Wykonawcy i dokonuje usunięcia wymogu
posiadania doświadczenia na stanowisku kierownika robót teletechnicznych przez
kierownika robót elektrycznych.
Pyt. 1.:

W ust. 10.2 pkt 1 SIWZ zastrzeżono, że „w przypadku osób fizycznych (należy
dołączyć do oferty) oświadczenie wymienione w pkt 10.1 ppkt 3” (oświadczenie
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy). Zwracamy uwagę, iż obowiązek taki wynikał
z § 2 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, które przestało obowiązywać
20.02.2013 r. Rozporządzenie, które je zastąpiło nie przewiduje już takiego
obowiązku. W związku z tym wnosimy o wykreślenie wskazanego fragmentu SIWZ.
Odp. 2.: Zamawiający uznaje stanowisko Wykonawcy odnoszące się do pkt 10.2 ppkt 1 SIWZ
i usuwa zapis „w przypadku osób fizycznych oświadczenie wymienione w pkt 10.1 ppkt
3”, ponieważ oświadczenie wymienione w pkt 10.1 ppkt 3 składają zgodnie z pkt 10.1
SIWZ wszyscy Wykonawcy.
Pyt. 2.:

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 2 ust. 2 wzoru umowy w niniejszym
postępowaniu obowiązuje wynagrodzenie kosztorysowe. Kłóci się z tym jednak
zawarte w ust. 1 sformułowanie „strony umowy ustalają, że wynagrodzenie za
wykonanie przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty netto…”, które wskazuje
na wynagrodzenie ryczałtowe. Prosimy o usunięcie rozbieżności w tym zakresie
i jednoznaczne określenie sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Odp. 3.: Zamawiający potwierdza, że w niniejszym postępowaniu wynagrodzenie zostanie
wypłacone Wykonawcy w oparciu o kosztorys powykonawczy. Cytowane
sformułowanie zawarte w § 2 ust. 1 projektu umowy oznacza, że wynagrodzenie za
zakres prac objętych kosztorysem ofertowym nie może być wyższe od ceny
zaproponowanej przez Wykonawcę w złożonej ofercie. W związku z powyższym
zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.
Pyt. 3.:

Stosowne zmiany wprowadzono w treści SIWZ oraz formularza ofertowego, które stanowią
załączniki do niniejszych wyjaśnień.
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