Urząd Gminy w Rewalu
Ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal

Rewal, 15.05.2007 r.

BUS/341/04/07/07

Do:
Uczestnicy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę i Modernizację Oczyszczalni Ścieków w
Pobierowie, gmina Rewal”.
Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. nr 164/2006 poz.1163 z późniejszymi zmianami) przesyłam wyjaśnienia
do pytań złożonych przez uczestników postępowania
Pytania z dnia 10.05.2007 r.
1. Zapis Par. 16 ust. 9 umowy nakłada na Wykonawcę obowiązek przekazania cesji płatności
polis. W przypadku polisy OC zawieranej na okres 1 roku dla całej firmy cesji takiej nie
możemy dokonać. Proponujemy ograniczyć zapis do polisy od ryzyk budowlanomontażowych.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że polisa od ryzyk budowlano-montażowych
obejmować będzie wyodrębnioną kwotę żądaną przez Zamawiającego w SIWZ, nie mniejszą
niż 2,00 mln zł.
2. Par. 16 ust. 10 umowy
Ubezpieczeniem Wykonawcy objęte są konkretne szkody opisane w niniejszym paragrafie i
nie możemy ponosić odpowiedzialności za wszystkie szkody - te nie objęte ubezpieczeniem
lub kwoty nie odzyskane od instytucji ubezpieczającej (jest to niezgodne z prawem). Zapis
ten proponujemy wykreślić.
Odpowiedź:
Zapis par. 16 ust. 10 umowy dotyczy szkód powstałych z winy Wykonawcy nieobjętych
ubezpieczeniem. Zamawiający nie zgadza się na wykreślenie zapisów par. 16 ust. 10 umowy.
3. Par. 16 ust. 1 i 4 umowy
W związku z wymogiem aby umowa ubezpieczenia od ryzyk budowlanych była zawarta na
okres od daty rozpoczęcia robót do końca okresu gwarancji informujemy, że ubezpieczenia te
są zawierane do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego, w którym to momencie
Wykonawca przekazuje Zamawiającemu inwestycję, za która już on odpowiada i może
według swojego uznania ubezpieczyć ją na dalszy okres. Proponujemy zmienić okres
obowiązywania ubezpieczenia.
Odpowiedź:
Zamawiający zgadza się na zmianę okresu obowiązywania ubezpieczenia w związku z tym
dokonuje modyfikacji SIWZ.

Paragraf 16 ust 4 umowy otrzymuje brzmienie:
„Ubezpieczenie winno być zawarte na okres obejmujący czas wykonywania umowy.”
4. W par. 17 ust. 4 oraz „Zakresie i warunkach gwarancji”, stanowiących załącznik do
umowy Zamawiający określił, iż Wykonawca zobowiązany jest do stawiennictwa się u
Zamawiającego i przystąpienia do usunięcia wad w terminie 24 godzin od otrzymania na
piśmie zawiadomienia (np. faksem). Jest to termin w większości przypadków nierealny,
np. w przypadku dni wolnych od pracy, konieczności dalszego powiadamiania
podwykonawców itp.
Podobnie maksymalny termin usunięcia wad 7 dni, niekiedy może być trudny lub wręcz
niemożliwy do zrealizowania ze względów technologicznych.
Prosimy o uwzględnienie tego w zapisach, zmieniając termin przystąpienia do usuwania
wad na np. 5 dni roboczych a w przypadku terminu usunięcia wady 7 dni roboczych od
daty powzięcia wiadomości o zaistniałych wadach lub w innym uzgodnionym przez
strony terminie, uwzględniającym potrzeby Inwestora/Użytkownika i możliwości
technologiczne usunięcia tych wad.
Proponujemy też aby kary umowne określone w par.19 ust. 1b) liczone były od dnia
uzgodnionego na usunięcie wad.
Odpowiedź:
W zależności od rodzaju wad i okoliczności, Wykonawca będzie mógł każdorazowo
wnioskować o przesunięcie terminów usuwania wad. W przypadku takiej możliwości oraz
wpływu wady na prace oczyszczalni, Wykonawca uzyska pisemną zgodę na przesunięcie
terminu usunięcia wad.
W przypadku uzyskania zgody na przesunięcie terminu usunięcia wad, kary liczone będą od
tego terminu.
5.
Par. 11 ust. 1 umowy nie określa jednoznacznie fakturowania robót. Prosimy o
doprecyzowanie, czy fakturowanie będzie miesięczne wg stanu zaawansowania robót, czy też
po odbiorach elementów robót wyszczególnionych w załączniku nr 1.
Odpowiedź:
Zamawiający będzie dokonywał odbioru każdorazowo po zakończeniu realizacji danego
obiektu. Zamawiający dopuści w uzasadnionym przypadku odbiory elementów robót
wyszególnionych w załączniku nr 1.

Za Zamawiającego
Sekretarz Komisji Przetargowej
Tomasz Bartkowski

