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Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:   ZGOK.JRP.P/5/12      

                                                     

Rzędów, 06.03.2012 r. 

 

 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
 

Dotyczy: "Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) w ramach Projektu: 
"Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy" 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w odpowiedzi na pytania dotyczące 
ww. zamówienia, wyjaśniam:      

Wyjaśniania do SIWZ 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę Zakładu Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi (ZGOK) w ramach  Projektu: "Kompleksowy system gospodarki 
odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy" ( kontrakt 03). 

Działając na podstawie art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych prosimy o wyjaśnienie 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na realizację zadania inwestycyjnego jw. w 
następującej kwestii: 
 
Pytanie Nr 1  
Kto ponosi opłatę administracyjna za wycinkę drzew? 
Jeśli opłata ta jest po stronie Wykonawcy i powinien ja uwzględnić w poz. 6.2 Wykazu cen 
- prosimy o potwierdzenie, ze ceny za usuniecie drzew podane w dokumentacji technicznej, 
będącej częścią SIWZ są aktualne lub o ich uaktualnienie.  
 
Odpowiedź:  
Wykonawca wystąpi z wnioskiem o uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów 
dla przedmiotowego zadania i poniesie ewentualne opłaty, które należy wkalkulować w cenę. 
 
Pytanie Nr 2  
Czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary za zwłokę na poziomie nie wyższym niż 0,05 % za 
każdy dzień zwłoki? 
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Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.   
 
Pytanie Nr 3 
Czy Zamawiający akceptuje ustalenie limitu kar z tytułu zwłoki w wysokości 10 % 
wynagrodzenia netto? 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.   
 
Pytanie Nr 4  
Czy Zamawiający potwierdza, iż dokumenty podwykonawców o zapłacie ich wynagrodzenia w 
całości maja dotyczyć płatności bezspornych i wymagalnych? 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie potwierdza.   
 
Pytanie Nr 5  
Czy Zamawiający akceptuje wykreślenie zapisu klauzuli 4.2 WS ze względu na jego  
subiektywizm i niemożność jednoznacznego określenia niezdolności? 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję wykonawcy.  
 
Pytanie Nr 6  
W jakich okresach Zamawiający przewiduje fakturowanie zakończonych i odebranych 
elementów robót? ( klauzula 14.3) 
 
Odpowiedź:  
………………………….. 
 
Pytanie Nr 7 
Czy Zamawiający  wyraża zgodę na dostarczenie dokumentów podwykonawców o zapłacie ich 
wynagrodzenia w całości, pomiędzy data wystawienia faktury końcowej przez wykonawcę a data 
dokonania płatności przez zamawiającego? 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że zgodnie z klauzulą 4.4 lit. g) Warunków Szczególnych Kontraktu: 
Zapłata ostatniego przejściowego świadectwa płatności nastąpi po udokumentowaniu przez 
Wykonawcę, że uregulował wszelkie zobowiązania wobec podwykonawców.  
 
Pytanie Nr 8  
dot. wzoru gwarancji należytego wykonania kontraktu: 
- Czy Zamawiający akceptuje zastrzeżenie, ze treść wzoru gwarancji może zostać zmieniona 
zgodnie ze standardami instytucji finansowej wystawiającej gwarancje? 
- czy Zamawiający akceptuje następujące zapisy w gwarancji : 
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(a) wraz z wnioskiem o ciągnienie złożenie oświadczenia beneficjenta, iż Wykonawca nie 
wykonał następujących zobowiązań wynikających z Umowy – wraz z ich specyfikacją i kwotą, 
(b) kwota gwarancji wraz z każdym ciągnieniem ulega zmniejszeniu o kwotę ciągnienia,  
(c) wstawienie klauzuli identyfikacyjnej Zamawiającego: przekazanie ewentualnego żądania 
wypłaty za pośrednictwem banku Zamawiającego, który potwierdzi prawdziwość podpisów 
osób uprawnionych do reprezentacji Zamawiającego, 
(d) wstawienie zakazu przenoszenia ( cesji) zabezpieczenia wykonania lub dopuszczenie cesji 
za uprzednią pisemną zgoda Gwaranta; 
(e)  gwarancja wygasa w przypadku zwrotu gwarancji przez Beneficjenta w okresie ważności 
gwarancji?; 

- Czy Zamawiający akceptuje zmianę zapisu definiującego wystawce gwarancji z „jako główny 
dłużnik” na „jako gwarant”?; 
- w związku z brakiem możliwości wystawienia gwarancji bezterminowej czy Zamawiający 
akceptuje wstawienie dat obowiązywania gwarancji, wraz ze zobowiązaniem do przedłożenia 
nowej gwarancji przed wygaśnięciem obowiązującej w przypadku zaistnienia takiej 
konieczności? 
 
Odpowiedź:  
Ad. tiret pierwszy, drugi i trzeci: Zamawiający nie akceptuje możliwości modyfikacji treści 
gwarancji. Zamawiający zaakceptuje treść gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania 
kontraktu zwierającą wszystkie elementy zawarte we wzorze przedstawionym w rozdziale 4 
Kontraktu.  
Ad. tiret czwarty: Zamawiający potwierdza i informuje, że Kontrakt przewiduje taką sytuację.   
 
Pytanie Nr 9  
Rozdz. 11 pkt 3.2) IDW – czy oryginał wadium w formie gwarancji powinien być wpięty ( w 
koszulce) do segregatora zawierającego ofertę, czy złożony wraz z oferta ale w odrębnej 
kopercie? 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający wskazuje, że informacja w zakresie sposobu złożenia oryginału wadium opisana w 
pkt. 11.3.2 IDW jest wyczerpująca oraz czytelna, wobec czego nie ma Zamawiającego znaczenia, 
który ze sposobów wskazanych pytaniu będzie dla wykonawcy właściwszy.   
 
Pytanie Nr 10 
( Dotyczy serwisowania ZGOK; pkt 4 wstępu do wykazu cen) Czy do wyceny ofertowej należy 
doliczyć serwis oraz materiały i części zużywające się w sposób naturalny zależny od 
sposobu użytkowania jak np. opony sprzętu mobilnego, różnego rodzaju amortyzatory, 
elementy cierne maszyn i urządzeń, żarówki, oleje, smary itp.? – Naszym zdaniem w sposób 
istotny podwyższy to kwotę oferty ponieważ nasi dostawcy w takim przypadku doliczają do ofert 
podstawowych dodatkowo ok. 30 % ich wartości podstawowej.   
 
Odpowiedź:  
………………………….. 
 
Pytanie Nr 11  
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Czy do wyceny ofertowej należy przyjąć malowanie p.poż. konstrukcji stalowej sortowni i 
kompostowni – jeśli tak prosimy o określenie do jakiej klasy odporności ogniowej? 
 
Odpowiedź:  
Nie stawia się wymagań odporności ogniowej konstrukcji stalowej w budynku sortowni i 
kompostowni.  
 

Uprzejmie informujemy, że odpowiedzi na pytanie 6 i 10 zostaną uzupełnione w 
późniejszym terminie. 

 

 
        ZATWIERDZAM: 

       

       PREZES ZARZĄDU  CZŁONEK ZARZĄDU 

      Robert Stachowicz  Paweł Łodej  

 

        Dnia: 06.03.2012 r. 

 

                  


