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postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego na ,,Pelnienie roli
Inryniera Kontraktu dla rozszerzenia Projektu pn. ,rUporz4dkowanie
gospodarki Sciekowejna terenie Miasta Plockaoetap I" wsp6lfinansowanego
przezUnig Europejsk4, ze Srodk6w Funduszu Sp6jnoSciw ramach Programu
Op eracyj nego Infrastruktura i Sro dowisko 2007-2013

Dzialajqc na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 t. Prawo
zam6wi9n -p,rbli"rtty"h (tekst jednolity Dz. IJ. z 2010 Nr 113, poz.759 z p62n. zm.),
niniejszym przekazujg odpowiedzi na pytania Wykonawc6w, dotyczqce Specyfikacji
Istotnych Warunk6w Zamowienia (SIWZ) w przedmiotowym postgpowaniu.
Pytanie nr L:
Dot. pkt. 4 IDW - Prosimy o informacjg dla ilu kontrakt6w na roboty budowlane bgdzie
sprawowany nadzbr?
Odpowiedt,nr lz
Zgodnie z pkt. 4 IDW nadz6r na roboty budowlane bgdzie sprawowany dla dw6ch
kontrakt6w.

Pytanienr 2:
Dot: pkt. 8 IDW - Prosimyo informacjg o jaki czas mohe zmienil sig termin tealizacii
umowy,informacjata pozwoli na dokonanieprawidlowego oszacowaniaceny ofertowej.
Odpowiedtnr 2z
Zanawialqcy w chwili obecnej nie przewidujewydtuheniaterminu realizacjikontrakt6wna
roboty budowlane.

Pytanienr 3:
Dot. pkt. 9.2.2.a)tiret 1 IDW - Rozumiemy
, 2e zamawiaiqcyuznawarunekza spelnionyjesli
wykonaniauslug opisanychw niniejszymwymogu,
WykonawcaprzedstawipoSwiadczenie
1200mm?
kt6redotyczylybudowystudzienekbetonowycho szerokoSci
OdpowiedZ,nr3z

Zamawiajqcy uzna warunek za spelniony jeSli Wykonawca przedstawi poSwiadczenie
wykonaniauslug opisanychw pkt. 9.2.2.a)tiret 1 IDW:
a) wyknnat w olcresieostatnich trzech lat przed uplywem terminu sWadania ofert, a jeZeli
olcresprowadzenia dzialalnoici jest lv6tszy, w tym oltesie:
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t co naimniej dwie uslugi, ktdrej przedmiotem bylo zarzqdzanie (w
tym finansowe) i
pelnienie nadzoru budowlanegodla kontraktu obejmujqcegobudowg mitodq wykopu
otwartego kanalizacii sanitarnej/deszczowej o irednicy minimum 1200 mm o
wartoici rob6t budowlanych nie mniejszej ni| l0 mln PLN netto. Za uslugg
wykonanq zamawiajqcy uzna takq, dla ktdrej zostalo wydane Swiadectwo przejgia
lub dokumentr 6wnowainy,
o co naimniej iednq uslugg, ktLrej przedmiotem bylo zarzqdzanie (w
tym finansowe) i
pelnienie nadzoru budowlanego dla kontraktu obejmujqcego budowg rurociqgu
-Za
metodq milwotunelingu o irednicy minimum 1200 mm.
uslugg wykoninq
zamawiajqcy uzna takq, dla kt6rej zostalo wydane Swiadectwo Przejgcia tui
dokumentrdwnowazny,
o co naimniei jednq uslugg o wartoici minimum 500 000 PLN (netto
tj. bez podatku
I/AT) zakoriczonq wydaniem Swiadectwa Wykonania
Aub dokumentem
r6wnowa2nym)polegajqcq na zarzqdzaniu (w tymfinansowym) i pelnieniem nadzoru
budowlanego/inwestorskiegodla kontraktu na roboty budowlane.
Pytanie nr 4:
Dot. pkt. 9.2.2.a) titet 2 IDW - Czy Zamawiajqcy uzna warvnek za spelniony jeSli
Wykonawca przedstawi wykonanie uslug opisanych w niniejszym wymogu, ki6re dotyclyly
budowy ruroci4guo srednicyponad 1200mm metod4bezwykopow4?Odpowiedf,nr 4:
Zamawiaj4cy uzna warunek za spelniony jeSli Wykonawca przedstawi pogwiadczenie
wykonaniauslug opisanychw pkt. 9.2.2.a)tiret 1 IDW (patrz odpowiedznr 3)
Pytanie nr 5:
Dot. pkt. 9.2.2.a) IDW - Wymogi dotycz1ceSrednicyruroci4gu minimum 1200 mm jest
warunkiem nadmiernym, kt6ry ograniczakonkurencjg i dostgp do Zam6wieniajednostkom,
kt6re posiadaj4wystarczaj}cEwiedzg i doSwiadczenre,byzam6wienienalezy cie zrealizowac,.
Zdaniem Wykonawcy fakt realizowania rob6t dotycz1cych budowania ruroci4g6w dla
wielomilionowych inwestycji, kt6re obejmowaly ruroci4gi mniejszeniz 1200mm
1np.OOO1000 mm) jest warunkiem wystarczqqcym do nalelff.ej realizacji zam6wienia. Zwraiamy siE
zprosbq o modyfikacjg wymogu i usunigciezapisudot. srednicyruroci4gu.
Odpowiedt nr 5:
Zamawrajycypozostawia zapisybez zmian.
Pytanie nr 6:
Dot. pkt. 9.2.2.a) IDW - Czy Zarnawiajqcyuzna wartLnekza spelniony jeSli poSwiadczenia
okreSlone w tiret 1-3 niniejszego punktu, bgd4 dotyczSrlyjednej inwestycji, kt6ra spelnia
wigcej niZ jedno z okreslonychwymog6w? prosimy o odpowiedZ.
Odpowiedfi,nr6z
Tak
Pytanie nr 7:
Dot. pkt. IL3.4) IDW - Rozumiemy, ze w przypadku wadium wnoszonego w formie
niepienigZnej, zostanie ono wniesione skutecznie
;eSli Wykonawoa d,oNqczyoryginal
dokumentu do oferty? Prosimy o potwierdze>nie.
Odpowiedf,nr 7:
Zamawiajqcy potwierdza,2e wadium wnoszonew formie niepienigznej winno byc wykazane
oryginalem dokumentu na podstawie,kt6regojest wnoszone.

Pytanie nr 8:
Dot. $2 ust. 1 Wzoru Umowy - Cty ZamawiajEcy dopuszcza prowadzenie mediacji i
rozjemstwa przez rozjemc6w certyfikowanych pruez StowaizyszenieInzynier6w Doradc6w i
Rzeczoznawc6w (pol skie stowarzyszenieFIDIC) ?
Odpowiedt nr 8z
Zamawial4cy dopuszcza prowadzenia mediacji i rozjemstwa przez rozjemc6w
certyfikowanych pruez SIDIR w sporach pomigdzy ZamawiajEcym a Wykonawc4 rob6t
budowlanych.
Pytanie nr 9:
Dot. $2 ust. 5 Wzoru Umolvy - Prosimy o usunigcietego punktu, gdy|Wykonawca podpisuje
}mowq dotyczqcqpelnienia uslug lnlyniera Kontraktu i ia niq odpowiada, wigc nie moga go
dotyczy(, zapisyumowy podpisanej przezWykonawcg Rob6t.
Odpowiedrtnr 9z
ZamawiajEcy nie v,ryraLa zgody na usunigcie w $ 2 ustgpu 5, poniewaZ rol4 In1yniera
Kontraktu jest m.in. obowi4zek znajomoScikontrakt6w, kt6re manidrorowa6 a bez. kt6rvch
nie moze wykonywai swojej funkcji.
Pytanie nr 10:
Dot. $6 ust. 2 Wzoru Umowy - czy Zamawiajqcy dopuszczaprzekazywanieRaport6w (do
zatwrerdzenia) np. w formie PDF, a po ich akceptacji w iloSci i formie wymaganej w
umowie?
Odpowiedf, nr l0z
Nie
Pytanie nr 11:
Dot. $10 Wzoru Umowy - Prosimy o dopisaniemozliwoSci odst4pieniaod Umowy przez
Wykonawcg, w nastgpuj4cych sytuacjach:
Wykonawcamole,za30 dniowym wypowiedzeniem dorgczonym Zamawiqqcemu rczwiqzac
umowg, j eheli Zamawiaj 4cy:
a. nie zaplaci wykonawcy naleLnych mu sum po uplywie limitu czasu ustaloneso w
Umowie
b. wstrzyma postgp w realizacji uslug lub jakiejkolwiek jej czgsci na wigcej niL 90 dni z
przyczynnie okreSlonychw umowie, ani nie spowodowanychzwlokq Wykonawcy.
Odpowiedt nr ll:
W przedmiotowym pytaniu Wykonawca myli pojgcie odst4pienia od umowy od
wypowiedzenia umowy. Zamawiaj4cy nie v,ryraLa zgody na wypowiedzenie umowy przez
WykonawcQzprzyczyn wskazanychw niniejszympytaniu.
Pytanie nr l2z
Dot. $12 Wzoru Umowy - Rozumiemy, i2 w przypadku wydluZenia terminu wykonania
umowy z powodu sity vylszej albo na skutek sy.tuacji niemo2liwej wczesniej do
ptzewrdzenia Wykonawcy przyslugiwad bEdzie dodatkowe wynagrodzenie za okres
przedlu2eniaSwiadczeniauslug? Prosimy o potwierd zenie.
Odpowiedf,nr 12:
zamawiajqcy wskazuje, Le zgodnie z $ 3 umowy wynagrodzenie wykonawcy jest
wynagrodzeniem ryczaltov'rym,kt6re w czasie trwania umowy nie ulegnie zmianie. Oznicza
to, 2e wydluzenie okresu trwania umowy, choiby z przyczyn niezaleanychod Wykonawcy
nie powoduje prawa do dodatkowego vuynagrodzeniaz tytulu umowy - art. 632 kodeksu
cywilnego.

Pytanie nr 13:
Dot. $14 ust. 1 Wzoru Umowy - Rozumiemy,2e ZamawiajEcyposiadaaktualnei kompletne
projekty budowlane, projekty wykonawcze, Specyf,rkacjeTechniczne Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlanych, Przedmiary, pozwolenia, zgody, warunki, d,ecyfle oraz, Le zostaly one
wykonane zgodnie z obowiEzuj4cymprawem w tym zakresie?
OdpowiedT,nrl3z
Zamawiajqcy potwrcrdza, 2e przekahe Inzynierowi Kontraktu aktualn4 i kompletn4
dokumentacjg.Na uwagg zasluguje fakt,2e In2ynier Kontraktu nie ponosi odpowiedzialnoSci
za br aki dokumentacji dostarcz onej przez Zamawiaj ego.
4c
Pytanie nr l4z
Dot' $18 Wzoru Umowy - Rozumiemy,2e za polisg spelniaj4c4warunek bgdzieposiadanie
polisy na kwotg vtryzszqod wartoSci przedmiotu zam6wienia, dotyczqcej swiadcienia uslug
rn?ynieruKontraktu i nadzoru nad inwestycjami? prosimy o potwierdzenie.
Odpowiedt, nr 14:
Zamawiaiqcy w $ 18 umowy wymaga jedynie posiadaniaprzez Wykonawca aktualnej polisy
ubezpieczeniowej ptzez caly okres umowy. WysokoSi polisy ubezpieczeniowejotrestona
zostalaw pkt.9.2.3c) IDW
Pytanie nr 15:
Dot. pkt. 4.La) tiret ostatni OPZ - W mySl art. 29 ust. 1 ustawy Pzp prosimy o dokladnie
rozpisanieczynnoScii obowi4zk6w Wykonawcy w zakresie nale1ytegoirealizowania zakresu
ustug okreSlonegow tym punkcie.
Odpowiedt nr 15:
Wykonawca rcalizujEc umowg ma obowi4zek stosowad warunki kontraktowe Fidic,
procedury programu Funduszu Sp6jnoSci oraz rJnii Europejskiej, poniewaz przedmiot
zam6wieniawrM z kontraktami na roboty budowlanewsp6lfinanso*anyl"rt ze Srodk6wUE.
Wobec tego Wykonawca przystgpuj4cdo realizacji umowy musi zapoznacsig z powy2szymi
procedurami.
Pytanie nr 16:
Dot. pkt. 6.1 OPZ - Prosimy o informacjg co ZamawiajEcy rozumie pod pojgciem
,,zatrudnienia vrrystarczajEcejliczby inspektor6w nadzoru"? Zamawiaj4cy jest zobowiqzany
opisywa6 przedmiot zam6wienia w spos6b jednoznacznyi wyczerpujQcyw zwiqzku z tym
prosimy o informacjg ilu i jakich inspektor6w nadzoru stanowii bEdzieodpowiedniEliczbE,
pozwoli to wykonawcy na dokonanie rzetelnejkalkulacji ceny ofertowej.
Odpowiedt nr 16:
Podstawowy zesp6l ekspert6w wymagany od Wykonawcy zostaNokreslony w pkt. 9.2.2 c)
IDW, natomiast w zakresiepozostalychczlonk6w zespolu Wykonawca na podstawie OpZ ma
dokona6 oceny potrzeb Zamawiaj4cegokoniecznych do prawidlowego wykonania umowy a
nastgpnie zatrudnic zespol vvystarczqqcy na wykonanie wszystkich obowi4zk6w
wynikaj4cych z umowy.
Pytanie nr 17:
Czy umowa na roboty budowlane bgdzie rozliczania:
a. Wedlug wynagrodzenia ryczaltowego?
b. Wedlug v,rynagrodzeniakosztorysowego?
Je2eh wedlug punktu b) to rozumiemy, 2e przedmiary do wypelnienia przez WykonawcE
wykonane s4 zgodnie Rozporz4dzeniemMinistra Infrastruktury z dnia2 wrzeflnja2004 r. w
sprawie szczeg6Nowego
zakresui formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uZytkowego i nie
zawierq1 np. rob6t tymczasowych?
Odpowiedt,nr l7:
Umowy na roboty budowlane bgdE rozliczane wedlug v,rynagrodzeniakosztorysowego
zgodnie Rozporz4dzeniemMinistra Infrastruktury z dnia2 wrzesnia 2004 r.
Pytanie nr 18:
Prosimy o podanie oszacowanej przez Zamawiajqcego warloSci rob6t budowlano
montaZowych brutto/netto (z v,ryNEczeniemrob6t uzupelniajqcych), kt6re majE by6
nadzorowane.
Odpowiedt nr 18:
Szacowana wartoS6 rob6t budowlano - montaZowych brutto/netto (z v,,ylqczeniemrob6t
uzupelniaj1cych):
dlaZadaniaA wynosi: 25 mlnnetto/ 30,75mln brutto.
dlaZadania B wynosi: 5,4 mln netto/ 6,64 mlnbrutto.
Pytanie nr 19:
Czy In?ynier bgdzie mial obowiqzekutrzymywad biuro w okresie zglaszanrawad,informacja
ta jest istotna ze wzglEduna fakt, i2 kolejne miesi4ceokresu zglaszaniawad,w ci4gu tctOrych
Inzynier bgdzie zobowiqzany do wynajmowania pomieszczen biurowych, wplywa na
zwigkszenieceny ofertowej.
Odpowiedt nr 19:
ZamawiqEcy potwierdza, 2e In|ynier Kontraktu bgdzie mial obowiEzek utrzymywai biuro
ptzez okres zglaszaniaw ad.
Pytanie nr 20:
Czy Zamawiajqcy zgodnie z art. 29 ust. 1 Prawa zam6wrcripublicznych posiadajakiekolwiek
inne informacje nie wynikaj4ce z SIWZ, a kt6re mog4 mie6 wplyw na oferowana cenQoraz
realizacje przedmiotu zam6wienia? Zwrucamy uwagg, Ze Zamawiaj4cy nie moze przerzuci(,
na wykonawc6w obowiqzku opracowania czy weryfikacji opisu przedmiotu zam6wrcnia,
szczeg6Iniew trybie przetatgu nieograniczonego,otaz nie mohe przernJcacna wykonawc6w
odpowiedzialnoScizav,4aficiwesporuqdzenieopisu przedmiotu zam6wienia, zgodniez art.29
ust.1oraz art.3l PZP.
Odpowiedt nr 20:
Zamawiajqcy nie wie jakie dodatkowe dane mog4 stanowid o wplywie na ceng tej konkretnej
oferty' Wedtug wiedzy obecnej posiadanejprzez Zanawiajqcego informacje podane w SIWZ
nale?yuznad zarystarczajqce do sporz4dzeniaoferty.
Pytanie nr 2l:
W zakresie wzoru umowy - Czy w przypadku przekroczeniaprzez wykonawcg rob6t okresu
reahzacji Kontraktu na roboty powyzej 21 miesigcy Zamawiaj4cy dopuszcza moZliwoSi
dodatkowego fakturowania uslug przez wykonawcg w tym wydluZonym czasie,analogicznie
jakprzewrdujesig to dla prac opisanychw $ l3?
Odpowiedl,nr 2l:
Zamawiaiqcy nie wyraLa zgody na dodatkowe fakturowanie uslug pomimo wydluzenia
tetminu wykonania umowy na roboty budowlane z WykonawcE. Przede wszystkim
$ 13
dotyczy tylko sytuacji zwiqzanych ze zmianq przepis6w prawa lub wytycznych w trakcie
rcalizacir umowy In?yniera Kontraktu, nie dotyczy wigc sytuacji zwiqzanychz wykonaniem
umowy o roboty budowlane. Ponadto zgodnie z $ 3 umowy wynagrodzenie dla Inlyniera
Kontraktu ma charakter ryczaltowy co oznacza,2e nie ulega ono zmianie pomimo wydluzenia
czasutrwania umowv.

Pytanie nr 222
OdnoSnie $ 6 umowy - czy Zamawiajqcy wyrazi zgodg na dodanie nowego ust. 6 w
brzmieniu: ,,6. Ustala sig, 2e Zamawiaj4cy nie moze zglasza| do poprawionego rapofiu
nowych uwag, kt6re powinny by6 zgNoszone
w trakcie pierwszego rpra*dr"triaprzekazinego
raportu"?
Odpowiedt nr 22:
Za;nawiaj qcy nie wyraZa zgody na powylsze.
Pytanie nr 232
Czy Zamawiajqcy Wrazi zgodg na dodanie do ust. 5 w
$ 6 wzoru umowy slowa
,,uzasadnione"po slowach ,,poprawiony Raport uwzglgdniaj Ecy"? poprawka ta ma na celu
zapewnienie Wykonawcy zachowania moZliwoSci merytorycznego odniesienia sig do
zglo szonych pr zez Z amawia1qcego uwag.
Odpowiedt nr23:
Zamawiaj1cynie Wr aha zgody na potnry
Zsze.
Pytanie nr 24:
Dot. pkt. 9.2.2 IDW: ,,uslugi, kt6re przedmiotem bylo zaru1dzanie(w tym finansowe) i
pelnienie nadzoru budowlanego dla kontraktu obejmuj4cego budowg metod4 wykopu
otwartego kanalizacji sanitarnej/deszczowejo Srednicyminimum 1200 mm o wartoSci rob6t
budowlanychnie mniejszejnrL l0 mln PLN netto".
Prosimy o potwierdzenie, 2e pod pojgciem budowa kanalizacji metod4 wykopu orwarrego
moZna takhe r o zumie6 modernizaq E kanalizacji metod4 wykopu otwartego.
Odpowiedt nr 242
Zamawiajqcy pod pojgciem budowa kanalizacji metod4 wykopu otwartego kanalizacji
sanitarnej/deszczowejo Srednicy minimum 1200 mm o wartoSci rob6t budowlanych nie
mniejszej niz I0 mln PLN netto rozumie wykonanie kanalizacji metod4 wykopu otwarrego
kanalizacji sanitamej/deszczowej o Srednicy minimum 1200 mm o wartoSci rob6t
budowlanych nie mniejszej ni?I0 mln PLN netto, atakze odbudowg, rozbudowg, nadbudowg
obiektu budowlanegozgodnie z art. 3 pkt. 6 Ustawy prawo Budowlane.
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