Bobrowice , 08.03.2013r.
Do wszystkich Wykonawców
ZPR.271.1.4.2013
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa hali widowiskowosportowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Bobrowicach.

Wyjaśnienie treści SIWZ (2)
Działając na podstawie art.38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
(tj.Dz.U. 2010 Nr 113 poz.759 z późn.zm.) w związku z wpłynięciem do Zamawiającego w
dniu 26.02.2012r. zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udziela się
następującego wyjaśnienia:
Pytanie nr 1
„Dot. § 8 ust 1 projektu umowy.
Zgodnie z przytoczonym zapisem projektu umowy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy
udzielenia gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy liczonych od dnia odbioru
końcowego. Zamawiający nie rozróżnił w w/w zapisie gwarancji na wykonane roboty
budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia. W tym miejscu należy wskazać, iż
dostawcy i producenci materiałów oraz urządzeń, które należy zastosować przy
przedmiotowym zamówieniu, udzielają terminów gwarancji i rękojmi krótszego niż wskazany
przez Zamawiającego w § 8 projektu umowy.
W związku z powyższym prosimy o przeredagowanie w/w przepisu w taki sposób aby
uwzględnić w nim możliwość udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi na
poszczególne materiały i urządzenia na okres wyznaczony przez ich producentów z
zastrzeżeniem aby okres ten nie był krótszy niż np. na 24 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu
umowy przez Zamawiającego.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia w tym zakresie SIWZ.
Pytanie nr 2
„Dot. § 9 projektu umowy.
Wnosimy o ujednolicenie kary umownej przewidzianej w kontrakcie za odstąpieni od umowy z
wyłącznej winy Wykonawcy na poziomie 10% wartości netto wynagrodzenia umowy.
Jednoczenie wnosimy o uwzględnienie w umowie limitu kar umownych. Proponujemy łączna
wartość limitu kar umownych na poziomie 10% wartości netto wynagrodzenia umowy. „
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie, ponieważ zamówienie jest
związane z pozyskaniem środków zewnętrznych. System kar umownych ma uchronić
realizację inwestycji przed nierzetelnymi Wykonawcami.
Pytanie nr 3
„Dot. § 9 ust 1 pkt b projektu umowy.
Wnosimy o zmniejszenie wartości kary umownej przewidzianej za zwłokę w wykonaniu
przedmiotu umowy. W naszej ocenie zaproponowana przez Zamawiającego wartość tj. 1%
wartości wynagrodzenia, jest nieadekwatna i rażąco narusza zasadę równości stron stosunku
cywilno-prawnego. Proponujemy 0,5% wartości wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki.”

Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia w tym zakresie treści SIWZ.
W zamówieniach publicznych ma zastosowanie Prawo zamówień publicznych przed
innymi przepisami prawa. Wykonawcy mogą, ale nie mają obowiązku uczestniczenia w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na warunkach określonych w SIWZ
przez Zamawiającego.
Pytanie nr 4
„W zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w projekcie Architektury brak
rysunku nr A11 – Elewacje południowa i północna. Prosimy o udostępnienie rysunku.”
Odpowiedź:
Brakujący rysunek A-11 – „Elewacje południowa i północna” przekazujemy w
załączonym pliku pdf.
Pytanie nr 5
Zgodnie z zakresem robót budowlanych opisanym w SIWZ zadaszenie nad wejściem powinno
być wykonane z płyt poliwęglanowych, natomiast wg Opisu do Projektu Architektury ze szkła
klejonego hartowanego. Które z rozwiązań należy przyjąć do wyceny?
Odpowiedź:
Wszystkie trzy zadaszenia nad wejściami powinny być wykonane ze szkła bezpiecznego
klejonego hartowanego.
Pytanie nr 6
„Zgodnie z rysunkiem A05 wykończenie posadzki w pomieszczeniu nr 14 powinno być
wykonane z parkietu, natomiast wg Opisu do Projektu Architektury z płytek gresowych. Które
z rozwiązań należy przyjąć do wyceny?”
Odpowiedź:
Posadzka w pomieszczeniach nr 13 (pokój nauczyciela) i nr 14 (pokój pierwszej pomocy)
powinna być wykonana z płytek gresowych.
Pytanie nr 7
„Zgodnie z rysunkiem A05 wykończenie posadzki w pomieszczeniu nr 18 powinno być
wykonane z płytek gresowych, natomiast wg rysunku A10 z wylewki cementowej z
wykończeniem niepalnym. Które z rozwiązań należy przyjąć do wyceny?”
Odpowiedź:
Posadzka w pomieszczeniu nr 18 (pomieszczenie techniczne) powinna być wykonana z
płytek gresowych
Pytanie nr 8
„Czy przedmiar wyposażenia obiektu w sprzęt sportowy obejmuje cały zakres wyposażenia
sportowego niniejszego postępowania?”
Odpowiedź:
Przedmiar obejmuje cały zakres wyposażenia hali sportowej i szatni.
Pytanie nr 9
„W dokumentacji brak opisu dotyczącego wyposażenia sportowego – prosimy o dołączenie.”
Odpowiedź:
Szczegółowy opis wyposażenia sportowego i wyposażenia szatni podajemy w załączonym
pliku pdf.

Pytanie nr 10
„Czy wykonanie przyłącza energetycznego jest objęte zakresem niniejszego postępowania?
Jeśli tak, w jakim zakresie?”
Odpowiedź:
Zakresem niniejszego postępowania objęta jest wewnętrzna linia zasilająca (kabel
doziemny YKY 4x50mm² o długości 120mb ) łącząca istniejące złącze kablowolicznikowe na granicy działki z projektowanym Budynkiem Hali WidowiskowoSportowej. Zakres koniecznych prac ujęty jest w projekcie oraz przedmiarze i podany
na stronie internetowej (folder : „Przyłącza..”)
Pytanie nr 11
„ czy Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia w sytuacji,
gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach podmiotu trzeciego będącego czynnym i
aktywnym doradcą a nie podwykonawcą części udzielanego zamówienia?”
Odpowiedź:
Tak, ponieważ takie są obecnie interpretacje prawne.
Niemniej Wykonawca powinien rzetelnie ocenić czy rzeczywiście posiada lub dysponuje
wiedzą i doświadczeniem w stopniu umożliwiającym należyte i terminowe wykonanie
zamówienia, aby nie zaistniały okoliczności określone w § 9 umowy, kiedy to
Zamawiający będzie musiał nałożyć kary umowne na Wykonawcę.
Niniejsze wyjaśnienia staje się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

