Książ Wlkp. dnia 29.11.2016 r.
Znak sprawy G.271.6.2016

Do wszystkich
Wykonawców
WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Burmistrz Książa Wlkp. działający w imieniu Gminy Książ Wlkp. w nawiązaniu
do ogłoszonego przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp na :
„Przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami w Kołacinie”
(BZP: 349916-2016 z dnia 23.11.2016 r.
w związku z zapytaniem co do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia działając
w trybie art. 38 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 z późn. zm.) wyjaśniam co następuje:
Zapytanie 1
1.W nawiązaniu do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych niniejszym wnosimy o
modyfikację treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na treść nienaruszającą
Ustawy. Zgodnie z nowelizacją Ustawy Prawo zamówień publicznych dla przetargów poniżej
kwot określonych w art. 11 ust 8 ustawy Pzp Wykonawca w pierwszej kolejności składa
ofertę która powinna zawierać
1) Formularz oferty (Ofertę )
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
4) Dowód wniesienia wadium(jeśli jest wymagane)
5) Kosztorys ofertowy ( jeśli jest wymagany)
6) Pełnomocnictwo (jeśli oferta podpisana jest przez osobę nie widniejącą w dokumencie
rejestrowym spółki)
7) Pełnomocnictwo dla Lidera Konsorcjum (jeśli dotyczy)
Jeśli Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach
innych podmiotów – zobowiązany jest wskazać te informacje w formularzu oferty lub w
Oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (lub oświadczeniu o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z
postępowania) i dodatkowo do oferty załączyć stosowne zobowiązanie o udostępnieniu
zasobów. Dodatkowo Wykonawca powinien oświadczyć , iż w stosunku do podmiotu
trzeciego nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania – oświadczenie to powinno
nastąpić w Oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia (lub oświadczeniu o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania).
Jeśli Wykonawca wskazuje w Formularzu Oferty, że niektóre części zamówienia zamierza
powierzyć podwykonawcom – w Oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia (lub

oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do
wykluczenia z postępowania) wskazuje , iż w stosunku do podwykonawcy nie zachodzą
przesłanki wykluczenia z postępowania.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zgodnie z nowelizacją ustawy PZP (art.26 ust.2 ) Zamawiający może w terminie przed
udzieleniem zamówienia, wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia oferty
aktualnych dokumentów potwierdzających okoliczność , o której mowa w art. 25 ust. 1
Ustawy PZP. I tak w odniesieniu do niniejszego zamówienia są to:
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub
finansowej Wykonawcy:

I

1.

II

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 zł ważna na dzień złożenia.
W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej Wykonawcy obowiązani są złożyć następujące dokumenty:

1. wykaz robót budowlanych, o których mowa w pkt. VI.1 ppkt. 3) SIWZ, w okresie

ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających
swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot
zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem
dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie ( załącznik nr 5
do SIWZ )
III

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
1. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający ,
że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
2. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albi inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
społeczne , wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu.
3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24
ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
Dokumenty o których mowa w pkt. II powyżej Wykonawca na wezwanie Zamawiającego
przedkłada również dla wskazanych Podwykonawców, którzy będą uczestniczyli w
realizacji zamówienia a także dla podmiotów trzecich, na których zasoby powołuje się w
celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu i którzy będą również brali
bezpośredni udział w realizacji zamówienia.
Wskazujemy, że w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający nie
wskazuje w jakiej kolejności Wykonawca ma składać dokumenty – jest to niezgodne z
nowelizacją ustawy PZP.
Ogłoszenie o zamówieniu, które jest przygotowane szablonowo i w sposób prawidłowy
wskazuje, że dokumenty takie jak : Opinia Bankowa, KRS, Zaświadczenie z US i ZUS,
Wykaz robót składane są na wezwanie zamawiającego.
Wnosimy o dostosowanie SIWZ do treści ogłoszenia a tym samym do dostosowania do
ustawy PZP po jej nowelizacji.
Wnosimy o wskazanie, iż wykonawca do oferty przetargowej załącza:
Formularz oferty (Ofertę)
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Dowód wniesienia wadium ( jeśli jest wymagane)
Pełnomocnictwo ( jeśli oferta podpisana jest przez osobę nie widniejącą w
dokumencie rejestrowym spółki)
6) Zobowiązanie do udostępnienia zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia (
jeśli dotycz)
1)
2)
3)
4)
5)

2. W nawiązaniu do treści zapisów SIWZ, pkt. V 1 – wnosimy o dostosowanie zapisów do
ustawy PZP po nowelizacji. Wskazane przesłanki dotyczą art. 22 ust. 1b a nie art. 22 ust.
1.
Oczywistym jest, że Wykonawca winien spełniać wymagania, zgodnie z art. 22 ust. 1,
tj.: „1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez
zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia
zainteresowania”.
Art. 22 ust. 1b ustawy PZP wskazuje czego mogą dotyczyć warunki udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2):
„Art. 22 ust. 1b. Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3) zdolności technicznej lub zawodowej”
W związku z powyższym, wnosimy o dokonanie modyfikacji zapisów treści SIWZ,
która nie będzie sprzeczna z ustawą PZP.
3. W nawiązaniu do treści zapisów SIWZ, pkt. V, zapis pod treścią pkt. 1:
„W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
warunki określone w pkt 1 ppkt 1 – 3 winien spełniać jeden wykonawca lub wszyscy
wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt 2 powinien spełniać każdy z
wykonawców samodzielnie”,
prosimy o udzielenie wyjaśnień jaki Warunek określony w pkt. 2 Zamawiający ma na
myśli?
Pkt. 1 ppkt. 1 – 3 dotyczy spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a pkt. 2? Pkt.
2 wskazuje, że Wykonawca może polegać na zasobach podmiotu trzeciego w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków.
W związku z powyższym wnosimy o stosowną modyfikację lub też uszczegółowienie
zapisów w sposób, który nie będą budzić żadnych wątpliwości i będą zrozumiałe dla
Wykonawcy.
4. W nawiązaniu do treści zapisów SIWZ, pkt. V.2 – wskazujemy, że art. 26 ust. 2b w
ustawie PZP po nowelizacji już nie istnieje.
W związku z powyższym, wnosimy o modyfikację treści SIWZ, poprzez powołanie
się na poprawne zapisy w ustawie.
5. W nawiązaniu do treści zapisów SIWZ, pkt. VI. Zapis pod pkt. 1 – wskazujemy że art. 26
ust. 2b w ustawie PZP po nowelizacji już nie istnieje.
W związku z powyższym, wnosimy o modyfikację treści SIWZ, poprzez powołanie
się na poprawne zapisy w ustawie.
Wobec powyższego, wnosimy o zmianę treści SIWZ, sprecyzowanie wymagań dotyczących
dokumentów, jakie Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty w pierwszej kolejności –
zgodnie z nowelizacją Ustawy PZP.
Odpowiedź na 1 zapytanie
Zamawiający uwzględnia uwagi zgłoszone w zapytaniu i dokonał zmiany SIWZ w pkt. V
i VI nadając im brzmienie zgodne z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zapytanie 2
1. W nawiązaniu do treści zapisów Projektu Umowy, §2 ust. 4 zwracamy się z prośbą
o wyjaśnienia na jakiej podstawie Wykonawca ma wystawiać odrębne faktury
na roboty wykonane przez Wykonawcę i Podwykonawcę?
Czemu ma służyć powyższe obostrzenie przez Zamawiającego?
2. W nawiązaniu do treści zapisów Projektu Umowy, wnosimy o wykreślenie ust. 7 §2
oraz modyfikację dalszych zapisów §2.
Wskazujemy, że zapisy w tym ustępie nie są dla nas zrozumiałe, a tym samym
są sprzeczne z ust. 9 i ust. 10 §2.
Wskazujemy, iż zgodnie z Ustawą PZP, Zamawiający dokonuje bezpośredniej
płatności na rzecz Podwykonawcy w przypadkach określonych w art. 143c Ustawy
PZP.
W związku z powyższym wnosimy o dostosowanie umowy w sprawie niniejszego
zamówienia do przepisów Ustawy PZP.
3. W nawiązaniu do treści zapisów Projektu Umowy, ust. 7 §2 prosimy o wyjaśnienia
o jakim Kierowniku budowy mowa?
Czy Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu wskazania przez Wykonawcę
Kierownika budowy? Jeśli tak, wnosimy o uzupełnienie tych wymagań w treści
ogłoszenia oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. W nawiązaniu do treści zapisów Projektu Umowy, ust. 9 §2, wnosimy o wyjaśnienia
o jakim obowiązku Wykonawcy (o którym mowa w ust. 7) mowa? Treść ust. 7
wskazuje obowiązek zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy w drodze
przekazu.
Wg opinii Wykonawcy, w przypadku braku zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia
należnego Podwykonawcy, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty, zgodnie
z przepisami ustawy PZP - art. 143c ust. 1.
5. W nawiązaniu do treści zapisów Projektu Umowy, wnosimy o zmianę treści ust. 3 §4
i nadanie mu brzmienia zgodnego z art. 147 ust. 2 ustawy PZP tj.:
„Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy”.
Rozszerzenie Zamawiającego jest niezgodne z przepisami PZP.
6. W nawiązaniu do treści zapisów Projektu Umowy, wnosimy o zmianę treści ust. 5
i ust. 6 §4 i dostosowanie ich do przepisów, na podstawie których prowadzone
jest niniejsze postępowanie.
Zgodnie z art. 151 ustawy PZP.:
„1. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może
przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia.
3. Kwota, o której mowa w ust. 2, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie
okresu rękojmi za wady”.

W związku z powyższym, wnosimy o zmianę treści ust. 5 i ust. 6 §4 i nadanie
im następującego brzmienia:
„5. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady pozostawiona zostanie kwota
………………. zł odpowiadająca 30% wysokości zabezpieczenia.
6. Kwota, o której mowa w ust. 5, zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu
po upływie okresu rękojmi za wady”.
.

Odpowiedź na 2 zapytanie
Postanowienia wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ dotyczące §2 ust. 4 i
ust. 7 mają na celu zabezpieczenie interesów Zamawiającego w zakresie
odpowiedzialności solidarnej wobec podwykonawców.
Natomiast w § 2 ust. 9 umowy, mowa jest o nie wykonaniu obowiązku ust. 7 tj gdy
Wykonawca nie wykona następujących obowiązków:
1) Wykonawca nie dostarczy zamawiającemu sprawdzonej i zaakceptowanej
faktury wystawionej przez podwykonawcę,
2) Wykonawca nie dołączy protokołu wykonanych przez podwykonawcę robót
potwierdzonego przez kierownika budowy,
3) Nie dostarczy podpisanego przez wykonawcę przekazu wg wzoru stanowiącego
załącznik do umowy.
Uwagi dotyczące postanowień umowy § 4 w zakresie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy zostaną uwzględnione po wyborze najkorzystniejszej oferty i
zawieraniu umowy z wykonawcą, który wygrał przetarg.
Obowiązek zapewnienia kierownika budowy przez wykonawcę w zakresie
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wynika z punktu II ppkt. 1 lit a (str. 2
SIWZ )

Burmistrz
/-/ Teofil Marciniak

