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Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:   ZGOK.JRP.P/6/13      

Rzędów, 05.06.2013 r. 

 

 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

 
 

Dotyczy: "Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla budowy kwatery składowania (drugiej) 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 i zmieniam treść SIWZ: 

Wyjaśnienie do SIWZ 

 
W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla 
budowy składowania odpadów (drugiej) w ramach Projektu: „Kompleksowy system gospodarki 
odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy” Kontrakt 09 zwracamy się z prośbą o 
odpowiedzenie na pytania i wątpliwości. 

Dotyczy IDW  

Pytanie 1. 
Dot. Pkt 8 – Prosimy o dookreślenie terminu wykonania usługi Inżyniera Kontraktu jak również 
podanie informacji nt. okresu zgłaszania wad oraz rękojmi. Informacje te pozwolą na dokonanie 
prawidłowego oszacowania ceny ofertowej.  
 
Odpowiedź. 
Okres realizacji zamówienia obejmuje czas od dnia podpisania Kontraktu na: Budowę kwatery 
składowania (drugiej) w ramach Projektu „Kompleksowy system gospodarki odpadami 
komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”, do dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego 
Raportu Końcowego z realizacji Umowy na Usługi zgodnie z warunkami zawartymi w „Opisie 
przedmiotu zamówienia” – część III SIWZ tj. przez okres 24 miesięcy.  
Zamawiający nie określił szczególnych warunków dotyczących zgłaszania wad oraz okresu 
rękojmi dla tego kontraktu.  

 

 
 



2 
 
 

 
Pytanie 2. 
Dot. Pkt. 8 – Prosimy o informacje czy w przypadku wydłużenia terminu realizacji robót 
budowlanych a co za tym idzie przedłużenia się pełnienia roli Inżyniera Kontraktu będzie 
podstawą do wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia.  
 
Odpowiedź. 
Zamawiający przewidział w takim wypadku możliwość zmiany terminu realizacji zadania bez 
możliwości zmiany wysokości wynagrodzenia. Inżynier zobowiązany jest pełnić swoją funkcję 
przez okres realizacji Kontraktu na: Budowę kwatery składowania (drugiej) w ramach Projektu 
„Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”. 

Wzór umowy 

Pytanie 1. 
Dot. §4 ust. 6 – Prosimy o dookreślenie wysokości kar umownych, do których Zamawiający 
będzie mógł potrącać z płatności.  
 
Odpowiedź. 
Zamawiający określi w umowie wysokości kar umownych, których będzie mógł domagać się od 
Wykonawcy i te kary będzie mógł potrącić na podstawie powołanego artykułu z wynagrodzenia 
Wykonawcy. 
 
Pytanie 2. 
Dot. §6 – Czy Zamawiający dopuszcza przekazywanie Raportów (do zatwierdzenia) np.  
w formie PDF, a po ich akceptacji w ilości i formie wymaganej w SIWZ ? 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 3. 
Dot. §17 – Prosimy o dopisanie możliwości odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę,  
w następujących sytuacjach: 
Wykonawca może, za 30 dniowym wypowiedzeniem doręczonym Zamawiającemu rozwiązać 
umowę, jeżeli Zamawiający: 
a. nie zapłaci Wykonawcy należnych mu sum po upływie limitu czasu ustalonego w umowie  
b. wstrzyma postęp w realizacji usług lub jakiejkolwiek jej części na więcej niż 90 dni  

z przyczyn nie określonych w umowie, ani nie spowodowanych zwłoką Wykonawcy. 
 

Odpowiedź. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany SIWZ we wskazanym zakresie.  
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Pytanie 4. 
Dot. §18 ust. 2 a) – rozumiemy, iż w związku z przedłużeniem terminu umownego wykonywania 
usługi Inżynierowi przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie. Prosimy  
o potwierdzenie.  
 

Odpowiedź. 
Zamawiający nie potwierdza. 
 
Inne: 

Pytanie 1. 
Prosimy o potwierdzenie że zakres prac określony w decyzjach administracyjnych pozwalających 
na rozpoczęcie robót budowlanych jest zbieżny z zakresem dokumentacji  projektowej będącej w 
posiadaniu Zamawiającego. 
 
Odpowiedź. 
Kontrakt 07 obejmuje zaprojektowanie i budowę kwatery składowania (drugiej) w ramach 
Projektu „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina 
Tuczępy”.  
Kontrakt 07 zostanie wykonany zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Urządzeń oraz 
Projektowania i Budowy, wydanie angielsko – polskie niezmienione 2008 z erratą, wydanie 
1999, FIDIC – Żółta księga.  
 
Pytanie 2. 
W celu ustalenia dokładnej czasochłonności pracy prosimy o podanie szacunkowego terminu 
rozpoczęcia kontraktu, czasu ich trwania (Czas na ukończenie) oraz czasu trwania Okresu 
Zgłaszania Wad.  
 
Odpowiedź. 
Zgodnie z pkt. IV.2. – Okres realizacji kontraktu (Część III SIWZ – Opis przedmiotu 
zamówienia) - Okres realizacji zamówienia obejmuje czas od dnia podpisania Kontraktu na 
Budowę kwatery składowania (drugiej) w ramach Projektu „Kompleksowy system gospodarki 
odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”, do dnia zatwierdzenia przez 
Zamawiającego Raportu Końcowego z realizacji Umowy na Usługi tj. przez okres 24 miesiące. 
. 
Wykonawca będzie pełnił obowiązki w ramach Umowy do czasu wystawienia Końcowego 
(Ostatecznego) Świadectwa Płatności w ramach nadzorowanego Kontraktu i zatwierdzenia przez 
Zamawiającego Raportu Końcowego z realizacji Umowy na Usługi. 
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Datą rozpoczęcia wykonywania niniejszej Umowy w części dotyczącej danego Kontraktu jest 
dzień zawarcia umowy przez Zamawiającego z wykonawcą na realizację zadania objętego danym 
Kontraktem. O dacie zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi Inżyniera Kontraktu 
niezwłocznie.   
Wstępny harmonogram dla Kontraktu nr 07 jest następujący: 
 

Nr i tytuł Kontraktu Podpisanie 
Kontraktu 

Planowan
y okres 

realizacji 
Robót 

Okres zgłaszania 
wad 

04 „Budowa kwatery składowania 
odpadów (drugiej) w ramach Projektu 
„Kompleksowy system gospodarki 
odpadami komunalnymi w Rzędowie 
gmina Tuczępy – Kontrakt 07 - 
wdrożenie na podstawie Warunków 
Kontraktowych wg „FIDIC Żółta 
Księga” 

III kwartał 
2013 

maks. 12 
miesięcy 
od daty 
zawarcia 
Kontraktu 

12 miesięcy od daty 
wydania 
Świadectwa 
Przejęcia Robót 

 
Zamawiający dokona zmiany w SIWZ. 
 
Pytanie 3. 
Czy umowa na roboty budowlane będzie rozliczana: 
a) Według wynagrodzenia ryczałtowego? 
b) Według wynagrodzenia kosztorysowego? 
Jeżeli według punktu b) to rozumiemy, ze przedmiary do wypełnienia prze Wykonawcę 
wykonane są zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego i nie 
zawierają np. robót tymczasowych? 

Odpowiedź. 
Umowa na roboty budowlane będzie rozliczna zgodnie z Warunkami Kontraktu szczegółowo 
określonymi na stronie Zamawiającego http://www.zgok.ornet.pl/d/zgok/76Umowa_-
_zolty_FIDIC_ost.pdf tj. jako wynagrodzenie ryczałtowe. 
 

Pytanie 4.  
Prosimy o podanie oszacowanej przez Zamawiającego wartości robót budowlano-montażowych 
brutto/netto (z wyłączeniem robót uzupełniających), które mają być nadzorowane.  
 
 
Odpowiedź. 
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Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane dla Kontraktu 07 jest obecnie 
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo 
zamówień publicznych. Zgodnie z pkt. 2.2. Protokołu postepowania w trybie przetargu 
nieograniczonego, stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postepowania o udzielenie zamówienia 
publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223, poz. 1458) wartość zamówienia można wypełnić po 
otwarciu ofert. Jednocześnie zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych zamawiający podaje kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia bezpośrednio przed otwarciem ofert.  
 
 

 
Zmiana treści SIWZ 

 
1. W SIWZ – Część I – Instrukcja dla Wykonawców, Punkt 8. Termin wykonania 

zamówienia 

Jest: 

„ Okres realizacji zamówienia obejmuje czas od dnia podpisania Kontraktu na: Budowę 
kwatery składowania (drugiej) w ramach Projektu „Kompleksowy system gospodarki 
odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”, do dnia zatwierdzenia przez 
Zamawiającego Raportu Końcowego z realizacji Umowy na Usługi zgodnie z warunkami 
zawartymi w „Opisie przedmiotu zamówienia” – część III SIWZ.” 

 
 Zmienia się na: 
 

„ Okres realizacji zamówienia obejmuje czas od dnia podpisania Kontraktu na: Budowę 
kwatery składowania (drugiej) w ramach Projektu „Kompleksowy system gospodarki 
odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”, do dnia zatwierdzenia przez 
Zamawiającego Raportu Końcowego z realizacji Umowy na Usługi zgodnie z warunkami 
zawartymi w „Opisie przedmiotu zamówienia” – część III SIWZ tj. przez okres 24 
miesiące.” 

2. W SIWZ  - część II – wzór umowy, Zamawiający dokonuje  zmiany § 5 ust. 1 umowy, 
który otrzymuje brzmienie: 

Okres realizacji zamówienia obejmuje czas od dnia podpisania Kontraktu na: Budowę 
kwatery składowania (drugiej) w ramach Projektu „Kompleksowy system gospodarki 
odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”, do dnia zatwierdzenia przez 
Zamawiającego Raportu Końcowego z realizacji Umowy na Usługi zgodnie z warunkami 
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zawartymi w „Opisie przedmiotu zamówienia” – część III SIWZ tj. przez okres 24 
miesiące. 

3. W SIWZ – Część III – Opis przedmiotu zamówienia, Punkt IV.2. Okres realizacji 
Kontraktu, 
 
Jest: 
 
„Okres realizacji zamówienia obejmuje czas od dnia podpisania Kontraktu na: Budowę 
kwatery składowania (drugiej) w ramach Projektu „Kompleksowy system gospodarki 
odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”, do dnia zatwierdzenia przez 
Zamawiającego Raportu Końcowego z realizacji Umowy na Usługi.  
Wykonawca będzie pełnił obowiązki w ramach Umowy do czasu wystawienia 
Końcowego (Ostatecznego) Świadectwa Płatności w ramach nadzorowanego Kontraktu i 
zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Końcowego z realizacji Umowy na Usługi. 
 
Datą rozpoczęcia wykonywania niniejszej Umowy w części dotyczącej danego Kontraktu 
jest dzień zawarcia umowy przez Zamawiającego z wykonawcą na realizację zadania 
objętego danym Kontraktem. O dacie zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi 
Inżyniera Kontraktu niezwłocznie.   

 

Wstępny harmonogram dla Kontraktu nr 07 jest następujący: 
 

Nr i tytuł Kontraktu Podpisanie 
Kontraktu 

Planowan
y okres 

realizacji 
Robót 

Okres zgłaszania 
wad 

04 „Budowa kwatery składowania 
odpadów (drugiej) w ramach Projektu 
„Kompleksowy system gospodarki 
odpadami komunalnymi w Rzędowie 
gmina Tuczępy – Kontrakt 07 - 
wdrożenie na podstawie Warunków 
Kontraktowych wg „FIDIC Żółta 
Księga” 

II kwartał 2013 

maks. 12 
miesięcy 
od daty 
zawarcia 
Kontraktu 

12 miesięcy od daty 
wydania 
Świadectwa 
Przejęcia Robót  

 
Zmienia się na: 
 

 „Okres realizacji zamówienia obejmuje czas od dnia podpisania Kontraktu na: Budowę 
kwatery składowania (drugiej) w ramach Projektu „Kompleksowy system gospodarki 
odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”, do dnia zatwierdzenia przez 
Zamawiającego Raportu Końcowego z realizacji Umowy na Usługi tj. przez okres 24 
miesiące. 
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.  

Wykonawca będzie pełnił obowiązki w ramach Umowy do czasu wystawienia 
Końcowego (Ostatecznego) Świadectwa Płatności w ramach nadzorowanego Kontraktu i 
zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Końcowego z realizacji Umowy na Usługi. 
 
Datą rozpoczęcia wykonywania niniejszej Umowy w części dotyczącej danego Kontraktu 
jest dzień zawarcia umowy przez Zamawiającego z wykonawcą na realizację zadania 
objętego danym Kontraktem. O dacie zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi 
Inżyniera Kontraktu niezwłocznie.   

 

Wstępny harmonogram dla Kontraktu nr 07 jest następujący: 
 

Nr i tytuł Kontraktu Podpisanie 
Kontraktu 

Planowan
y okres 

realizacji 
Robót 

Okres zgłaszania 
wad 

04 „Budowa kwatery składowania 
odpadów (drugiej) w ramach Projektu 
„Kompleksowy system gospodarki 
odpadami komunalnymi w Rzędowie 
gmina Tuczępy – Kontrakt 07 - 
wdrożenie na podstawie Warunków 
Kontraktowych wg „FIDIC Żółta 
Księga” 

III kwartał 
2013 

maks. 12 
miesięcy 
od daty 
zawarcia 
Kontraktu 

12 miesięcy od daty 
wydania 
Świadectwa 
Przejęcia Robót  

 
Ponadto na podstawie art. 12 a ust. 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.): 
 

4. W części I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW) pkt. 18 

Jest: 

„Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Zakład Gospodarki Odpadami 

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

 
 

do dnia 18.06.2013 r do godz. 10.00 
 
 
lub  

- przesłać przesyłką w terminie składania ofert. W przypadku złożenia oferty drogą 
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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 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:  

 
Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla budowy kwatery składowania 

odpadów (drugiej) w ramach Projektu: „Kompleksowy system gospodarki 
odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy” Kontrakt 09 

 

 

Nie otwierać przed dniem: 18.06.2013 roku godz. 10.15 
 

Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy”. 
 
 Zmienia się na: 

„Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 
 
3. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Zakład Gospodarki Odpadami 

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

 
 

do dnia 28.06.2013 r do godz. 10.00 
 
 
lub  

- przesłać przesyłką w terminie składania ofert. 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.  

 
4. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed 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:  
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Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla budowy kwatery składowania 
odpadów (drugiej) w ramach Projektu: „Kompleksowy system gospodarki 

odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy” Kontrakt 09 
 

 

Nie otwierać przed dniem: 28.06.2013 roku godz. 10.15 
 

Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy”. 
 
5. W części I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW) pkt. 20 

Jest: 

„Miejsce i termin otwarcia ofert. 
 
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 18.06.2013 r. O godz. 10.15 

Zmienia się na:  

„Miejsce i termin otwarcia ofert. 
 
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 28.06.2013 r. O godz. 10.15 

 
W pozostałym zakresie specyfikacja istotnych warunków zamówienia pozostaje niezmieniona. 
 

 
 

 
        ZATWIERDZAM: 

       

        PREZES ZARZĄDU  CZŁONEK ZARZĄDU 

      Robert Stachowicz  Paweł Łodej  

 

                  Dnia: 05.06.2013 r. 


