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

Rzędów,12.03.2012 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. 2 i 4 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: 

Wyjaśnienie do SIWZ 

 
Dot.:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowa Zakładu Gospodarki 
Odpadami Komunalnym (ZGOK) w ramach Projektu: „Kompleksowy system gospodarki 
odpadami komunalnym w Rzędowie gmina Tuczępy” 
 
Wykonawca prosi o wyjaśnienie następującej niezgodności.  
 
Pytanie 1. 
W punkcie 11.2.e IDW określona została treść, jaką powinna zawierać gwarancja:  
e) zobowiązanie gwaranta do: "zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:  

• odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,  
• nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  
• zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy";  
 

Po modyfikacji wprowadzonej pismem z dn. 02.03.2012 (dodanie tiretu czwartego) zapis 
przyjmuje brzmienie:  
e) zobowiązanie gwaranta do: "zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:  
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• odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie.  
• nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  
• zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy";  
• W odpowiedz; na wezwanie, o którym mowa wart. 26 ust. 3 ustawy prawo zamówień 

publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art, 25 ust.1 
ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po 
jego stronie.  
 

co sugeruje, że do uzupełnienia dokumentów zobligowany jest tylko wykonawca, którego oferta 
została wybrana.  
 
Powyższy zapis staje się niezgodny z warunkami utraty Wadium określonymi w Ustawie PZP 
art. 46 p. 4a i p. 5, tj.:  
4 a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa wart. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o 
których mowa wart. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z 
przyczyn nieleżących po jego stronie.  

 
5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie;  

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy.  .  
Warunki utraty wadium określone w p. 11.6. IDW są zgodne z zapisami ustawy.  
Prosimy o korektę p. 11.2.e) 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający wyjaśnia, iż dodany do klauzuli 11.2.2.e tiret czwarty o treści „w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których 
mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictwa, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn 
nieleżących po jego stronie”, należy czytać w powiązaniu z klauzulą 11.6 Utrata wadium. Z obu 
zapisów klauzuli 11 IDW wynika, iż dodany na skutek zmiany tiret czwarty donosie się do 
wykonawców biorących udział w postępowaniu, a nie tylko do wykonawców, których oferta 
została wybrana. Zamawiający dokonując zmiany IDW, miał na celu dostosowanie zapisów IDW 
do treści art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. Wprowadzenie treści tiretu czwartego poza cytat, w 
ocenie Zamawiającego pozostaje w zgodzie z powołanymi zapisami ustawy. 
Mając jednak na uwadze wątpliwości przedstawione w pytaniu przez Wykonawcę, Zamawiający 
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dokona zmiany IDW. 
 

Zmiana SIWZ  
 
 
1. Część I –  Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

 
pkt. 11.2.2.e  
usuwa się tiret czwarty i dodaje punkt f) o treści: 
 
f) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym 
mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub 
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ww. ustawy, lub pełnomocnictw.” 

pkt. 18 Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 

Jest: 
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Zakład Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Rzędów 40, 28 – 142 Tuczępy 
pokój nr 22 w nieprzekraczalnym terminie: 

 
do dnia 20 marca 2012 do godz. 10.00 

 
W przypadku złożenia oferty drogą pocztową o ważności jej złożenia nie będzie decydowała 
data stempla pocztowego, a tylko i wyłącznie data wpływu oferty do siedziby 
Zamawiającego.  

 
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem 

kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 
 

ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI  
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 

RZĘDÓW 40 
28 – 142 TUCZĘPY 

 
Oferta w postępowaniu na:  

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

KONTRAKT 03 
 
 

Nie otwierać przed dniem: 20 marca 2012 r. Godz. 10.15 
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3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

 

Zmienia się na: 
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Zakład Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Rzędów 40, 28 – 142 Tuczępy 
pokój nr 22 w nieprzekraczalnym terminie: 

 
do dnia 04 kwiecień 2012 do godz. 10.00 

 
W przypadku złożenia oferty drogą pocztową o ważności jej złożenia nie będzie decydowała 
data stempla pocztowego, a tylko i wyłącznie data wpływu oferty do siedziby 
Zamawiającego.  

 
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem 

kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 
 
 

ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI  
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 

RZĘDÓW 40 
28 – 142 TUCZĘPY 

 
Oferta w postępowaniu na:  

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

KONTRAKT 03 
 
 

Nie otwierać przed dniem: 04 kwiecień 2012 r. Godz. 10.15 
 
3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

 

pkt. 20. Miejsce i termin otwarcia ofert. 
 
Jest: 
 
„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Rzędów 40, 28 – 142 Tuczępy, w pokoju nr 17” 
 

W dniu 20 marca 2012 O godz. 10.15 
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Zmienia się na: 
 
„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Rzędów 40, 28 – 142 Tuczępy, w pokoju nr 17” 
 

W dniu 04 kwiecień 2012 O godz. 10.15 

 
2. Część II  - Kontrakt, Część II – Rozdział 3 – Warunki Szczególne Klauzula 14 Cena 

Kontraktowa i zapłata, 14.1 Cena Kontraktowa 
 
Skreśla się z klauzuli 14.1 podpunkt (e) 
„Inżynier może wziąć pod uwagę podział każdej ceny ryczałtowej za element Robót zawartej w 
Wykazie Cen na podstawie swego uznania przy sporządzaniu świadectw Płatności, ale nie będzie 
nim związany”. 

W związku z tym, klauzula 14.1 Cena Kontraktowa, otrzymuje brzmienie: 

„14.1. Cena Kontraktowa 
Skreśla się całą treść klauzuli 14.1 i zastępuje ją następująco: 

 

Określenie Ceny Kontraktowej oraz realizacja płatności będą podlegać poniższym 
zasadom: 

(a) Cena Kontraktowa będzie Zryczałtowaną Zatwierdzoną Kwotą Kontraktową i 
będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. Zatwierdzona Kwota 
Kontraktowa ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego i obejmuje wszystkie 
środki, materiały, roboty i czynności niezbędne do prawidłowego, pełnego 
wykonania Robót oraz usunięcia w nich wad 

(b) Wykonawca będzie płacił wszystkie podatki, należności i opłaty wymagane do 
płacenia przez niego według Kontraktu, a Cena Kontraktowa nie będzie 
korygowana ze względu na jakikolwiek z tych kosztów, oprócz sytuacji podanej w 
klauzuli 13.7 [Korekty uwzględniające zmiany prawne] oraz z wyjątkiem VAT, 
który zostanie zapłacony w kwotach należnych według przepisów prawa Kraju w 
sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę 

(c) Cena Kontraktowa jest sumą częściowych cen ryczałtowych za elementy Robót 
określone w Wykazie Cen. 

(d) Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji określonych w wycenionym Przedmiarze 
Robót oraz wynikające z Wykazu Cen są stałe na okres wykonywania Kontraktu i 
nie podlegają zmianom.  

(e) Jakiekolwiek ilości, które będą umieszczone w jakimkolwiek Wykazie Cen, są 
ilościami szacunkowymi i nie mają być brane za faktyczne i poprawne ilości 
Robót, których realizacji wymaga się od Wykonawcy. 
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(f) Wszelkie ilości podane w Przedmiarze Robót są również ilościami szacunkowymi. 
Wykonawca przygotowując Ofertę oraz Wykaz Cen zweryfikuje podane ilości w 
stosunku do dokumentacji projektowej.  

Jednakże, jeżeli jakakolwiek część Robót ma być płatna stosownie do dostarczonej 
ilości lub zrobionej pracy, to postanowienia dotyczące obmiaru i wyceny będą takie jak 
podano poniżej. Odpowiednio do tego będzie określona Cena Kontraktowa, z 
uwzględnieniem korekt dokonanych zgodnie z Kontraktem, tak jak to postanowiono w 
klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania zmian]. 

Inżynier dokona wyceny Robót, za wykonanie których płatności będą dokonywane 
stosownie do ilości zrobionej pracy, o czym mowa w poprzednim akapicie niniejszej 
klauzuli lub, jeżeli będą wprowadzone zmiany opisane w klauzuli 13.3 [Procedura 
wprowadzania zmian] wymagające rozliczeń obmiarowych. Wycena będzie dokonana w 
oparciu o stawki lub ceny jednostkowe określone w Kontrakcie. Jeżeli dla 
wyprowadzenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w Kontrakcie, to należy ją 
wyliczyć na mocy uzasadnionego kosztu wykonania takiej roboty wraz z 
umiarkowanym zyskiem, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności towarzyszące. 

Dla dokumentowania ilości tej pracy należy prowadzić Księgę Obmiarów. Wymiary, 
zapisy, obliczenia i rysunki wymagane do sporządzenia obmiarów w trakcie realizacji 
Robót, będą zamieszczane w Księdze Obmiarów. Księga Obmiarów będzie na bieżąco 
prowadzona przez Wykonawcę, na użytek prowadzenia zapisu obmiarów, wykonanego 
wspólnie z Inżynierem zgodnie z postępem robót i przed zakryciem każdego kolejnego 
etapu.” 

 

3. Część II  - Kontrakt, Część II – Rozdział 3 – Warunki Szczególne, Klauzula 14.6 
Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności. 

Jest: 
„Na końcu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje się: 

Przejściowe Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące 
kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inżynier będzie podejmował decyzje 
dotyczące wyodrębnienia kosztów (lub wartości) kwalifikowanych i 
niekwalifikowanych na podstawie wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inżynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące 
kwalifikowalności kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń. 
Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Spójności określa 
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 16/2003 z dnia 6 stycznia 2003 r., ustanawiające 
specjalne, szczegółowe zasady dla wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1164/94 w 
zakresie kwalifikowania wydatków w kontekście środków częściowo finansowanych 
przez Fundusz Spójności. Informacje dotyczące kwalifikowalności kosztów znajdują się 
także na stronach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(www.nfosigw.gov.pl).” 

 
Zmienia się na: 
„Na końcu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje się: 

http://www.nfosigw.gov.pl)/
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Przejściowe Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące 
kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inżynier będzie podejmował decyzje 
dotyczące wyodrębnienia kosztów (lub wartości) kwalifikowanych i 
niekwalifikowanych na podstawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego. 
Inżynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące kwalifikowalności kosztów lub innych 
wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń. Zasady kwalifikowania wydatków w 
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko określają Wytyczne w 
zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko wydane przez Ministra Rozwoju Regionalnego. Informacje dotyczące 
kwalifikowalności kosztów znajdują się także na stronach Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego. 

 
Równocześnie nadmieniam, że z uwagi na zmianę treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w w/w zakresie nastąpi zmiana ogłoszenia opublikowanego w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.  

W pozostałym zakresie specyfikacja istotnych warunków zamówienia pozostaje 
niezmieniona. 
         
        ZATWIERDZAM: 
       

 

 

  

                  Dnia: 12.03.2012 r. 


