WIZP.271.12.2.2017

Kościerzyna, dnia 12.09.2017r.

……………………
……………………
……………………

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 5.225.000 euro na realizację zadania pn. „Rewitalizacja i adaptacja budynku dworca kolejowego
w Kościerzynie”

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytania
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:
1. Prosimy o określenie rodzaju pokrycia dachu na budynku toalet – recepcji: w dokumentacji jest
rozbieżność: dachówka ceramiczna i blacha.
Zamawiający informuje, że zgodnie z rozdziałem 4 SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, pkt 10 BUDYNEK
TOALET NIE JEST OBJĘTY PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA. Projekty wykonawcze i przedmiary robót nie
obejmują zakresu prac związanych z budynkiem toalet.
2.

Uwagi do umowy
§ 2 ust. 4: „Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, o których mowa w ust. 1 i ust. 2,
uzyskać od Zamawiającego (Inspektora nadzoru) zatwierdzenie zastosowania tych materiałów
przedkładając próbki oraz okazując dokumenty wymagane ustawą Prawo Budowlane i dokumentacją
projektową.”
 Propozycja usunięcia obowiązku każdorazowego zatwierdzenia materiałów wobec ogólnego wymogu
zgodności materiałów i możliwości ich kontroli przez Zamawiającego.
Zamawiający usuwa ze wzoru umowy § 2 ust. 4 i wprowadza nową treść § 2 ust. 3:
„3. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) na każdym etapie robót, również przed wbudowaniem
materiału, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające
spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2, oraz - na życzenie - jego próbkę.”

3.

§3
 Propozycja dodania po ustępie 2 ustępu 3 określającego możliwość przesunięcia terminu końcowego
ze względu na decyzje i orzeczenia organów administracji państwowej i samorządowej oraz sądów
powszechnych.
Zamawiający nie widzi potrzeby modyfikacji § 3, gdyż § 7 ust. 2 lit. h w sposób kompleksowy i wyczerpujący
opisuje warunki ewentualnej zmiany terminu zakończenia robót.

4.

§ 4 ust. 1
 Propozycja dodania zdania drugiego w brzmieniu: „Terminy pośrednie określone w harmonogramie,
o którym mowa, mają wyłącznie charakter instruktażowy.”
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do § 4 ust. 1 proponowanego zdania.

5.

§ 6 ust. 8: „Wykonawca w ciągu 7 dni od zgłoszenia poszczególnych pozycji do odbioru w Dzienniku
Budowy oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej przedłoży Inspektorowi Nadzoru komplet
niezbędnych dokumentów jakościowych na materiały (świadectwa zgodności, aprobaty techniczne,
certyfikaty itp.), dokumenty z przeprowadzonych badań, pomiarów itp.
 Propozycja wykreślenia bądź takiej modyfikacji tego zapisu, aby przedłożenie Inspektorowi Nadzoru
dokumentów jakościowych użytych materiałów, dokumentów z przeprowadzonych badań i pomiarów
itp., nastąpiło przy odbiorze końcowym inwestycji.

Cytowana treść projektu umowy odpowiada treści § 6 ust. 5 wzoru umowy. Zamawiający nie wyraża zgody na
wykreślenie z umowy. Przedkładanie w trakcie realizacji inwestycji dokumentacji pozwala na bieżąco kontrolować
zgodność wbudowywanych materiałów z przepisami i normami.
6.

§ 9 ust. 2 „Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności (…)”
 Proponowane nowe brzmienie: „Do obowiązków Wykonawcy należy (…)”
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację, tj. wykreślenie sformułowania „w szczególności”.
Przy tak skomplikowanej inwestycji wyczerpujące wyliczenie wszystkich obowiązków Wykonawcy jest niemożliwe –
inne niewymienione obowiązki Wykonawcy mogą wynikać z przepisów prawa, szczegółowych warunków projektu
lub STWiORB, uwarunkowań terenowych lub innych szczegółowych okoliczności.

7.

§ 10 ust. 1: „Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane
do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości wbudowanych materiałów i wykonywanych robót, a także
do sprawdzenia ilości zużytych materiałów.”
 Proponowane nowe brzmienie: „Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz
materiały.”
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu.

8.

§13
 Propozycja zmiarkowania kar umownych.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów dotyczących wysokości zastrzeżonych kar umownych.

9.

§13 ust. 1 lit a): w przypadku nie przystąpienia do wykonywania robót w terminie 2 dni od daty przekazania
placu budowy (....)”
 Prosimy o zmianę w zakresie terminu na ponowne przystąpienie do wykonywania robót z 2 dni na 3 dni
(zgodnie z treścią §18 ust. 1 lit a)
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu powodującego możliwość naliczenia kar umownych z 2 na 3 dni.

10. § 14 ust. 3 zdanie pierwsze: „Przed zawarciem umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zawarcia umowy, o której mowa w
ust. 3, lub jej zmiany, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek czynności przez
tego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na placu budowy”
 Proponowane nowe brzmienie: „Przed zawarciem umowy o podwykonawstwo Wykonawca, musi
przedłożyć Zamawiającemu propozycję zawarcia umowy, lub jej zmiany, nie później niż 7 dni przed
rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek czynności przez tego podwykonawcę.”
Cytowana treść projektu umowy odpowiada treści § 14 ust. 4 wzoru umowy. Zamawiający nie wyraża zgody na
modyfikację zapisu. Zamawiający musi mieć wpływ na wszystkie umowy o podwykonawstwo zawierane przez
podwykonawców lub dalszych podwykonawców.
11. § 17 ust 2: „Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych przeglądów w okresie gwarancji
z częstotliwością 2 razy w roku i na każde pisemne wezwanie Zamawiającego.”
 Proponowane nowe brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych
przeglądów w okresie gwarancji z częstotliwością 2 razy w roku w terminie ustalonym przez Strony.”
Zamawiający zmienia treść § 17 ust 2, który otrzymuje brzmienie:
„2. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych przeglądów w okresie gwarancji
z częstotliwością 1 raz w roku i na każde pisemne wezwanie Zamawiającego.”
12. § 20 ust 1: „Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie (związane z
realizacją niniejszego zamówienia) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
26.06.1974r. – Kodeks pracy. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane
w wykonywaniem robót, odpowiednio pod kierownictwem i nadzorem wykonawcy lub podwykonawcy, tj.:
roboty ogólnobudowlane, instalacyjne sanitarne, energetyczne, teletechniczne.”
 Proponowane nowe brzmienie: „Zamawiający wymaga dysponowania przez Wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osobami wykonującymi czynności wchodzące w tzw.
koszty bezpośrednie (związane z realizacją niniejszego zamówienia) na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974r. – Kodeks pracy lub umów o dzieło lub zlecenia.

Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót,
odpowiednio pod kierownictwem i nadzorem wykonawcy lub podwykonawcy, tj.: roboty
ogólnobudowlane, instalacyjne sanitarne, energetyczne, teletechniczne.”
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu. W związku z tym, iż Zamawiający przewidział w SIWZ, iż
czynności bezpośrednio związane z realizacją robót będą stanowiły czynności wykonywane w ramach stosunku
pracy – konieczny jest wymóg zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę (art. 29 ust. 3a, art. 36 ust.
2 pkt 8a PZP). Zatrudnienie na podstawie umów zlecenia lub o dzieło nie stanowi zatrudnienia w ramach stosunku
pracy.

