Sierakowice, 07.12.2009 r.
POIS/ZP/4/9/09

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Sierakowicach w ramach projektu „Uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”

Pytania - odpowiedzi
Prezes PWiK w Sierakowicach, w odpowiedzi na zapytania wykonawców wyjaśnia:
1. Prosimy o zmianę treści Formularza oferty, gdyŜ przedmiotowe zadanie dotyczy „rozbudowy” oczyszczalni ścieków
a nie jej „budowy”.
W Formularzu ofertowym Zamawiający zastąpił słowo „budowy” słowem „rozbudowy” oraz
słowo „wybudować” słowem „rozbudować”. Poprawiony Formularz ofertowy został
zamieszczony na stronie Zamawiającego.
2. § 1 ust. 6 projektu umowy - prosimy o podanie „zasad promocji Projektu”.

W Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podał, iŜ „Projekt współfinansowany
jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Instytucją Zarządzającą jest Minister
Rozwoju Regionalnego, Instytucją Pośredniczącą jest Minister Środowiska. Instytucją
WdraŜającą dla Projektu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku.” Zasady Promocji dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko określone są między innymi na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska w Gdańsku oraz na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
3. § 8 ust. 2 pkt. a i b projektu umowy - prosimy o dostosowanie wartości wyraŜonych słownie do wartości
wyraŜonych liczbowo.
Zamawiający poprawił zapisy § 8 ust. 2 pkt. a i b projektu umowy. Poprawiony projekt umowy
został zamieszczony na stronie Zamawiającego.
4. Z uwagi na konieczność zaakceptowania przez Zamawiającego podwykonawców proponowanych przez
wykonawcę – zgodnie z zapisami zawartymi w § 9 projektu umowy – prosimy o odstąpienie od wymogu podania w
ust. 3 nazw firm podwykonawczych oraz kwot za jakie roboty zostaną przez nie zrealizowane, bowiem na etapie
podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą tej wiedzy wykonawca nie będzie posiadał.
Zmawiający Ŝąda od wykonawców wskazania w Formularzu Ofertowym części zamówienia,
której wykonanie powierzy podwykonawcom. JeŜeli wykonawca planuje udział
podwykonawców w realizacji zamówienia, zapewne uwzględnia to przygotowując ofertę
cenową wykonania zamówienia. W związku z powyŜszym wskazanie danych o których mowa w
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§ 9 projektu umowy, na etapie podpisania umowy nie będzie stanowiło problemu.
Zamawiający nie wyraŜa zgody na wykreślenie zapisów § 9 ust. 3 projektu umowy.
5. Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 6 projektu umowy przy zmianie którejkolwiek z osób, o których mowa w pkt. 2 § 4 ust 2 (w
tym kierownika budowy) nie jest wymagane podpisanie aneksu do umowy, natomiast zgodnie z treścią ust. 1 pkt. 6
§ 12 dopuszczalna jest zmiana kierownika budowy na mocy uregulowań zawartych w ust. 3 § 12 musi nastąpić w
formie pisemnego aneksu. Prosimy o usunięcie sprzeczności zapisów.
Zamawiający skorygował zapisy umowy poprzez wykreślenie niezgodnych zapisów z § 12 ust.
1 pkt. 6. Poprawiony projekt umowy został zamieszczony na stronie Zamawiającego.
6. Z uwagi na powtarzającą się numerację działów umowy (§ 10 i 11) – prosimy o porządkową modyfikację umowy
w tym zakresie.
Zamawiający uporządkował numerację działów Projektu umowy. Poprawiony projekt umowy
został zamieszczony na stronie Zamawiającego.
7. Zgodnie do zapisów Rozdziału IV. D pkt. 4 naleŜy załączyć : „Kosztorys ofertowy opracowany metodą

kalkulacji uproszczonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80,
poz. 867)”.
Czy Zamawiający dopuszcza załączenie kosztorysu, którego układ będzie zgodny z załączonymi do SIWZ
przedmiarami robót (tzn. scalone pozycje wycenione jako komplety)?
Tak, Zamawiający dopuszcza załączenie do oferty kosztorysu, którego układ będzie zgodny z
załączonymi do SIWZ przedmiarami robót.
8. Prosimy o potwierdzenie, czy do oferty naleŜy załączyć wypełnioną tabelę elementów (załącznik: przedmiar –
tabela elementów) oraz przedmiar (załącznik: przedmiar - oczyszczalnia).
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty Kosztorysu ofertowego. Zamawiający dopuszcza,
złoŜenie kosztorysu ofertowego w formie wypełnionych przedmiarów, które stanowią załącznik
do SIWZ.
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Rozdzielnik – POIS/ZP/4/9/09 z dnia 7.12.2009
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