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Dotyczy: Przetarg nieograniczony "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.
Budowa kanalizacji sanitarnej w uJ. Berezów i w uJ. Koszykowej
',"'Suchedniowie".

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zgodnie z art. 38 ust. I i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579 ze zm. - dalej ustawa) Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania do treści
SIWZ.

Pytanie nr 1

W SIWZ, rozdziale II: Opis przedmiotu zamówienia. pkt. 3, ppkt. b) Zamawiający określil ilość wizy1

inspektorów branży drogowej i elektrycznej - minimum I raz w tygodniu.

Zakresy robót branży drogowej i elektrycznej nie będą wykonywane przez cały okres trwania

inwestycji - jak to ma miejsce w przypadku branży instalacji sanitamych. W związku z czym kontrole

inspektorów drogowego i elektrycznego w momencie braku prowadzonych robót tych branż są

bezzasadne.

Prosimy O doprecyzowanie, jeżeli minimalna ilość wizyt miałaby dotyczyć czasu prowadzenia robót

właściwych danej branży.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia treść SIWZ w następującym zakresie: zapis w Rdz. II pkt 3 ppkt b) otrzymuje

brzmienie: Inspektorzy nadzoru branży elektrycznej i branży drogowej - minimum l raz w tygodniu

przez co najmniej 2 godziny - w trakcie trwania robót branżowych.

Zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt I) ustawy Prawo zamówień publicznych: Jeżeli w postępowaniu

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków

zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie

o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza

niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. II ust. 8.
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Pytanie nr 2

W przedstawionym wzorze umowy w ~ 2 pkt. I, ppkt. q) ponownie pojawia się zapis dotyczący ilości

wizyt inspektorów, oraz zapis: "Wszystkie pobyty muszą być udokumentowane wpisami do dziennika

budowy". Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 17 lipca 2002 r.) określa: "Dziennik budowy

jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budO\danych oraz wszystkich

zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania mających znaczenie przy ocel1le

technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu."

Według nas odnotowywanie w Dzienniku budowy każdorazowo wymaganej obecności inspektorów

jest naruszeniem przytoczonego wyżej zapisu Rozporządzenia, ponieważ takie wpisy nie są wpisami

mającymi znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonania budowy, montażu.

Prosimy o zmianę sposobu odnotowywania obecności inspektorów na budowie, zamiast

każdorazowych wpisów w Dziennik budowy.

Odpowiedż

I) Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w umowie dotyczącą dokumentowania wizyt

na budowie inspektorów branżystów. W związku z powyższym modyfikuje się ~ 2 pkt I ppkt

q., po zmianie otrzymuje on brzmienie:

"dojazd z pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru,

począwszy od dnia rozpoczęcia robót. Obecność koordynatora inspektorów (inspektora branży

sanitarnej) musi zapewnić stały nadzór nad inwestycją. Przez stały nadzór należy rozumieć obecność

koordynatora (Inspektora branży sanitarnej) oraz Inspektorów branżowych na każdym etapie procesu

technologicznego gwarantującego właściwą realizację inwestycji na placu budowy w ilości:

o Koordynator Inspektorów (Inspektor branży sanitarnej) razy w tygodniu

przez cały okres realizacji inwestycji,

wizyty pozostałych inspektorów (branżystów):

o wymagana jest obecność każdego z inspektorów w wymiarze z.1deklarowanym w ofercie:

• Inspektor branża elektryczna - w tygodniu w trakcie

trwania robót branżowych,

• Inspektor branża drogowa - w tygodniu, w trakcie trwania

robót branżowych.

Wskazany wymiar czasowy należy traktować jako minimalny, a to oznacza, że wszelkie czynności

wymagające obecności inspektorów nadzoru poza wskazanym limitem nie zwalnia ich z obecności



podczas tych czynności. Wszystkie pobyty na budowie muszą być udokumentowane w ewidencji

czasu pracy Inspektorów, każdorazowo potwierdzone przez Koordynatora Inspektorów oraz

Zamawiającego. Koordynator inspektorów jest zobowiązany do zgłoszenia Zamawiającemu

rozpoczęcia robót branży drogowej i elektrycznej.

Przedmiotowe zmiany nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

2) Zamawiający dokonuje również doprecyzowania SIWZ w rozdz. XIV - kry1eria oceny ofert.

Po modyfikacji kl)1erium oceny ofcrt (B) ilość wizyt na budowie w ciągu tygodnia

inspektorów branżystów (dwóch lub jednego, w zależności od posiadanych uprawnień

otrzymuje brzmienie: ilość wizyt na budowie w ciągu tygodnia inspektorów branżystów

(dwóch lub jednego, w zależności od posiadanych uprawnień) w trakcie tm'ania robót

branżowych.

Pozostałe krYteria ocenv ofert. waga i znaczenie pozostają be zmian.

Zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt I) ustawy Prawo zamówień publicznych: Jeżeli w postępowaniu

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków

zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie

o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza

niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. II ust. 8.

UWAGA DLA WYKONAWCÓW

W związku z wprowadzonymi zmianami do treści SIWZ Zamawiajacv zmienia termin składania

ofert na dzień 28.02.2018 r. godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.02.2018 r. o godz.

10: 15.

Z-CABURMISTRZA MI! TA I GMJNY

Załączniki:

Zmodyfikowany załącznik nr 5 - wzór umowy.
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