WIZP.271.5.1.2013

Kościerzyna, dnia 01.03.2013r.
…………………….
…………………….
…………………….

dotyczy: przetargu nieograniczonego na PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI
PROJEKTU „KASZUBSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ ROZWOJU
INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW W BYTOWIE, KOŚCIERZYNIE, LĘBORKU I KARTUZACH”

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców
następujące zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:
Dotyczy IDW
1.

Dot. pkt 5 ppkt. 5.2.1 Rozumiemy, iż sprawdzenie dokumentacji projektowej nie obejmuje weryfikacji
rozwiązań technicznych zaproponowanych przez projektanta, dotyczy tylko sprawdzenia kompletności
i zgodności dokumentacji projektowej ze względu na cel jakiemu ma służyć oraz w kontekście
obowiązujących przepisów prawa. Prosimy o potwierdzenie.
Wykonawca ma za zadanie sprawdzenie dokumentacji projektowej branży architektonicznej,
konstrukcyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, sanitarnej, drogowej, przedmiarów, kosztorysów
oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – w zakresie i zgodnie
z pkt 4.2. Opisu przedmiotu zamówienia, m.in. sprawdzenie dokumentacji w zakresie kompletności
i poprawności przyjętych rozwiązań, wykonalności zamierzonych robót, sprawdzenie kosztorysów
i STWIORB pod względem ujęcia w nich wszystkich robót niezbędnych do wykonania całości zadania
oraz zgodności dokumentacji projektowej z obowiązującymi przepisami prawa. Z powyższego zapisu
wynika, iż sprawdzenie dokumentacji projektowej obejmuje także weryfikację poprawności
rozwiązań technicznych zaproponowanych przez projektanta.

2.

Dot. pkt 5 ppkt. 5.2.1 Rozumiemy, iż Zamawiający posiada podpisaną umowę na pełnienie skutecznego
nadzoru autorskiego w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej zapewniającą skuteczną realizację
robót. Prosimy o odpowiedź.
Zamawiający zawrze stosowną umowę na pełnienie nadzoru autorskiego.

3.

Dot. pkt 5 ppkt. 5.2.4 Prosimy o podanie jaki okres będzie wynosił okres gwarancji. Informacja ta jest
niezbędna w celu dokładnego oszacowania ceny ofertowej. W SIWZ Zamawiający wskazał jedynie wymóg
nadzoru w okresie gwarancji bez podania dokładnego jej okresu.
Okres gwarancji wyniesie 5 lat.

4.

Dot. pkt 6 ppkt 6.1 Prosimy o wydłużenie terminu sprawdzenia dokumentacji projektowej do 21 dni od
przekazania dokumentacji przez Zamawiającego.
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu sprawdzenia dokumentacji projektowej - w terminie
do 21 dni od przekazania dokumentacji przez Zamawiającego.

5.

Dot. pkt 7 ppkt 7.1 Prosimy o zmianę warunku u Szefa Zespołu Nadzoru dotyczącego pełnienia nadzoru
inwestorskiego w okresie ostatnich 3 lat. Zdaniem Wykonawcy osoba, która posiada doświadczenie przy
usługach pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniami polegającymi na budowie, rozbudowie lub
przebudowie kubaturowych obiektów budowlanych jednakże w czasie dłuższym niż okres ostatnich 3 lat
będzie w stanie zrealizować zadanie w toczącym się postepowaniu przetargowym. Zapis w przytoczonym
punkcie w jawny sposób narusza zapewnienie wszystkim wykonawcom na rynku równego dostępu do
zamówień publicznych, co wyraża określona w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp zasada równego traktowania i
zachowania uczciwej konkurencji. Prosimy o zmianę zapisów.
Zamawiający informuje, że Zamawiający zmianie ulega warunek udziału w niniejszym
postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
pkt 7.1.3) 1. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje brzmienie:
1. Inspektor Nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej – Szef Zespołu Nadzoru – winien
posiadać:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń zgodnie z ustawą
Prawo Budowlane w specjalności właściwej dla powierzanego stanowiska lub odpowiadające
im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych
przepisów oraz
b) co najmniej 5 lat pracy, tj. lata czynne zawodowo w nadzorowaniu robót budowlanych oraz
c) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamówienia, zrealizował dwie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad
zadaniami polegającymi na budowie, rozbudowie lub przebudowie kubaturowych obiektów
budowlanych, z wyłączeniem obiektów przemysłowych, o łącznej wartości nadzorowanych
robót min. 5.000.000 zł brutto.
Pozostałe zapisy wymogów dla osób zdolnych do wykonania zamówienia (Inspektor Nadzoru
branży sanitarnej, Inspektor Nadzoru branży elektroenergetycznej) określonych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (pkt 7.1.3) pozostają bez zmian.

Dotyczy OPZ
6.

Dot. pkt 3 ppkt 3.1 b) Rozumiemy, iż ocena wyjaśnień projektanta jest uzależniona od tego czy na etapie
sprawdzania dokumentacji projektowej Wykonawca będzie miał jakieś zastrzeżenia bądź pytania
w zakresie projektu. Prosimy o potwierdzenie.
Wykonawca winien dokonać oceny wyjaśnień projektanta i ponownie sprawdzić dokumentację
w przypadku, gdy sprawdzenie dokumentacji projektowej zakończonej szczegółowym sprawozdaniem
dla wszystkich branż zawierało zastrzeżenia, uwagi do opracowania.

7.

Dot. pkt 4 ppkt 4.1 2) Prosimy o określenie w jakim czasie od wezwania Zamawiającego ma być dostępny
Inspektor.
Inspektor winien być dostępny na wezwanie Zamawiającego w uzgodnionym przez obie strony
terminie.

8.

Dot. pkt 4 ppkt 4.2.45 Prosimy o zmianę zapisu w odniesieniu do Raportu Otwarcia na Wykonawca
przedłoży Zamawiającemu Raport Otwarcia zawierający komentarz dotyczący organizacji inwestycji,
dokumentacji projektowej oraz problemów, jakie mogą wynikać w początkowym okresie realizacji

inwestycji w terminie 21 dni od przekazania przez Zamawiającego niezbędnych dokumentów potrzebnych
do wykonania Raportu.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
9.

Dot. pkt 4 ppkt 4.2.45 Czy Zamawiający dopuszcza przekazywanie Raportów (do zatwierdzenia),
np. w formie PDF, a po ich akceptacji w ilości i formie wymaganej w umowie?
Zamawiający dopuszcza przekazywanie Raportów do zatwierdzenia w wersji elektronicznej,
np. .pdf, które to po akceptacji zostaną dostarczone w formie wymaganej w umowie.

Dotyczy Wzór Umowy
10. Dot. §2 ust. 2 - Prosimy o informację o jaki maksymalnie czas może przedłużyć się termin pełnienia
nadzoru inwestorskiego. Czy Zamawiający ma wyznaczony tzw. „deathline”, do którego budynek musi być
zakończony np. regulowany przez umowę o dofinansowanie? Informacja taka pozwoli na dokładne
oszacowanie ceny ofertowej obejmującej ryzyko związane z przedłużeniem okresu nadzoru.
Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określił termin realizacji robót
budowlanych i nie zakłada ewentualnego maksymalnego czasu na jaki może przedłużyć się ten
termin.
11. Dot. §2 ust. 3 - Nawiązując do pytania 3 IDW prosimy o podanie okresu gwarancji.
Odpowiedzi udzielono w pkt 3.
12. Dot. §2 ust. 6 - Prosimy o informację czy Wykonawca będzie miał obowiązek utrzymywania biura
w okresie gwarancyjnym?
Zapisy §2 ust. 6 projektu umowy nie narzucają takiego obowiązku.
13. Dot. §7 - Prosimy o zmianę częstotliwości płatności na płatności miesięczne proporcjonalnie do okresu
świadczenia usługi.
Okresem rozliczeniowym faktur częściowych za usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego jest kwartał.
14. Dot. §7 ust. 3 - Wykonawca przypomina, iż Nadzór nie jest odpowiedzialny za tempo prac budowlanych
i uzależnianie prawa do wystawiania faktur częściowych proporcjonalnie do zaawansowania finansowego
robót budowlanych działa na jego niekorzyść. Niniejszym prosimy o zmianę tego zapisu.
Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę zapisu.
Inne:
15. Czy umowa na roboty budowlane będzie rozliczania:
a) Według wynagrodzenia ryczałtowego?
b) Według wynagrodzenia kosztorysowego?
Jeżeli według punktu b) to rozumiemy, że przedmiary do wypełnienia przez Wykonawcę wykonane są
zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego i nie zawierają np. robót tymczasowych?
Umowa na roboty będzie rozliczana wg wynagrodzenia ryczałtowego.
16. Prosimy o podanie oszacowanej przez Zamawiającego wartości robót budowlano - montażowych
brutto/netto (z wyłączeniem robót uzupełniających), które mają być nadzorowane.
Szacunkowa wartość niniejszego zamówienia nie przekracza wyrażone w złotych równowartości
kwoty 5.000.000 euro. Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania

wartości wydatków określa się zgodnie z postanowieniami rozporządzenia wydanego na podstawie
art. 35 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
17. W rozdziale 1, pkt 7.1), ppkt 3), tiret 1 SIWZ Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania
oceny spełnienia tych warunków, Zamawiający żąda wykazania się przez osobę pełniącą funkcję
Inspektora Nadzoru branży konstrukcyjno – budowlanej – Szefa Zespołu Nadzoru, zrealizowaniem nie
mniej niż dwiema usługami pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniami polegającymi na budowie,
rozbudowie lub przebudowie kubaturowych obiektów budowlanych, z wyłączeniem obiektów
przemysłowych, w tym jedna z tych usług w zakresie opisanym powyżej o wartości nadzorowanych robót
budowlanych nim. 6.000.000 zł. brutto.
Zapis dotyczący posiadania doświadczenia przez ww. osobę w ciągu ostatnich 3 lat jest nie zgodny z
ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie zapewnia zasad uczciwej konkurencji, gdyż wprowadza
rażące zawężenie w odniesieniu do możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia przez
potencjalnych Wykonawców. Kryteria dostępu do realizacji zamówienia powinny być określone w sposób
niedyskryminujący Wykonawców. Uważamy, iż, na etapie określania przez Zamawiającego warunków
udziału w przedmiotowym postępowaniu doszło do ograniczenia konkurencji poprzez zawężenie kręgu
Wykonawców ponad realną potrzebę uzyskania efektu, iż zamówienie będzie wykonywać Wykonawca
wiarygodny i rzeczywiście zdolny do jego realizacji.
Chcemy zauważyć, iż Zamawiający naruszył w ten sposób art.7 ust.1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, który mówi, iż Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie
zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz jawne traktowanie
Wykonawców. Wysokie wymagania co do posiadania przez inspektora nadzoru w okresie ostatnich 3 lat
doświadczeniem jw., ograniczają dostęp do zamówienia osobom, które prowadziły nadzór nad zadaniem
polegającym na budowie, rozbudowie lub przebudowie kubaturowych obiektów budowlanych w okresie
powyżej 3 lat, w związku z czym posiadają doświadczenie w nadzorowaniu nad wymaganą inwestycją w
okresie np. 10 lat. Nie oznacza to jednak, że osoba taka nie ma wiedzy i doświadczenia niezbędnego do
realizacji usługi będącej przedmiotem mniejszego zamówienia. Innymi słowy, jeżeli dana osoba
nadzorowała budowę, rozbudowę lub przebudowę kubaturowych obiektów budowlanych o podobnym
przeznaczeniu do występującego w przedmiotowym postępowaniu w okresie ponad 3 lat, stwierdzić
należy, że posiada ona niezbędną wiedzę i doświadczenie.
Zgodnie z tezą Wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie z dnia 17 czerwca 2009r. (sygn.
KIO/UZP 636/09) stawiane przez Zamawiającego warunki Wykonawcom ubiegającym się o udzielenie
zamówienia muszą być adekwatne do przedmiotu tego zamówienia. Formułowanie warunków udziału w
postępowaniu winno odbywać się w granicach, które zapewnią Zamawiającemu należyte wykonanie
zamówienia, nie wykraczając jednak poza jego potrzeby w sposób, który mógłby utrudnić uczciwą
konkurencję (Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 21 stycznia 2005r. sygn.. UZP/ZO/0-52/05. Fundamentalna
zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego winna objawiać się także dążeniem Zamawiającego do pobudzenia
konkurencyjności na rynku. Tym samym powinien on podejmować decyzje mające na celu zapewnienie
uczestnictwa w postępowaniu jak najszerszej grupie podmiotów zainteresowanych realizacją zamówienia.
Należy mieć na uwadze, że obok racjonalizacji wydatków środków publicznych, celem Prawa zamówień

publicznych jest zwiększenie konkurencyjności na rynku dóbr i usług. Zamawiający formułując warunek
udziału w postępowaniu (…) powinien mieć pewność, że nie wykluczy w ten sposób Wykonawców, którzy
są zdolni realizować zamówienie, a których doświadczenie zawodowe jest znacznie większe niż ostatnie 3
lata, gdyż każda osoba nabywa doświadczenia zawodowego z chwilą uzyskania stosownych uprawnień.
Chcielibyśmy również nadmienić, iż w związku z tym, że przedmiotowa inwestycja jest współfinansowana
ze środków Unii Europejskiej, stawiane przez Państwa warunki udziału w postepowaniu przetargowym,
zgodnie z dokumentem: Wymierzanie korekt finansowych za naruszeniem prawa zamówień publicznych
związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Funduszy UE, mogą znacznie
wpłynąć na obniżenie kwoty dofinansowania.
W związku z wymienionymi wyżej argumentami zwracamy się z uprzejmą prośbą o odstąpienie od
określenia okresu doświadczenia, w jakim osoba wskazana do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru
branży konstrukcyjno – budowlanej – Szefa Zespołu Nadzoru, zdobyła doświadczenie przy nadzorowaniu.
W naszej ocenie posiadanie stosownych uprawnień branżowych coraz wieloletniego doświadczenia
zawodowego w kierowaniu lub nadzorowaniu robót, zapewnia w pełni profesjonalne pełnienie nadzoru
inwestorskiego.
Odpowiedzi udzielono w pkt 5.
Odpowiedź udzielona w pkt 5 prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, które zgodnie z art. 38 ust 4a pkt 1)
ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszczone zostaje w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Jednocześnie zgodnie z art.12 a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zmianie ulega termin
składania ofert. Oferty należy składać do dnia 12.03.2013r. do godz. 10:00 w pok. 62 Urzędu Miasta
Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03.2013r. o godz. 10:15
w pok. 11 tut. Urzędu.

Zamawiający prosi o niezwłoczne pisemne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma fax-em na
nr 058 680-23-66.

