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Brzozów, 2013-01-09

Do oferentów
Dotyczy: przetargu „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzozowie - Jakla Wielka”
Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej spółka z o.o., w związku z pytaniami, modyfikuje SIWZ.
PYTANIA/WNIOSKI z dnia 8 stycznia 2013 roku
1.
Zamawiający określił warunek udziału dotyczący posiadania wiedzy doświadczenia
(Rozdział 8 ust. 1 pkt a SIWZ) żądając udokumentowanie wykonania co najmniej trzech
robót budowlanych polegających na rozbudowie, przebudowie, modernizacji lub budowie
stacji uzdatniania wody
(na ujęciu czynnym) – 2 stopniowego układu filtracji
o minimalnej wydajności 1800 m3/d, gdzie co najmniej jedna ze zrealizowanych robót ma
wartość co najmniej 1,5 mln PLN.
Natomiast w załączniku nr 5 Wykaz zrealizowanych robót budowlanych, Zamawiający
żąda co najmniej dwóch robót budowlanych spełniających wymagania określone w rozdziale
8 ust. 1 pkt a SIWZ.
1.1.Zgodnie z wyrokiem z dnia z dnia 4 sierpnia 2008 r. sygn. akt KIO/UZP 749/08.
„Wykonawcy zdolni do wykonania zamówienia nie powinni być eliminowani
z postępowania na etapie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu”.
Prosimy zatem o modyfikację powyższego warunku udziału i dopuszczeniu do
udziału wykonawców, którzy wykonali co najmniej dwie roboty budowlane polegające na
rozbudowie, przebudowie, modernizacji lub budowie stacji uzdatniania wody (na ujęciu
czynnym) – 2 stopniowego układu filtracji o minimalnej wydajności 1800 m3/d, gdzie co
najmniej jedna ze zrealizowanych robót ma wartość co najmniej 1,5 mln PLN.
Powyższa modyfikacja pozwoli na zwiększenie konkurencyjności poprzez
umożliwienie złożenia oferty większej liczbie wykonawców posiadających doświadczenie w
realizacji inwestycji polegających na budowie / rozbudowie / przebudowie / modernizacji
stacji uzdatniania wody, przyczyni się do pozyskania przez zamawiającego korzystniejszej
oferty i będzie zgodna z zapisami zawartymi w Załączniku nr 5 do SIWZ.
ODPOWIEDZ:
Ad. 1 Dziękujemy za zwrócenie uwagi na rozbieżności w SIWZ! Prawidłowy warunek podano
w Rozdziale 8 ust. 1 pkt a SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu. W dniu 8 stycznia 2013 roku
zamawiający zmodyfikował SIWZ naprawiając błąd pisarski w Załączniku nr 5.
Ustawa PZP w art. 22 ust. 1 mówi, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie
wykonawcy, którzy spełnią określone warunki udziału w postępowaniu. Wśród nich został
wymieniony ten dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy
Pzp). Zamawiający zgodnie z w/w przepisem opisał w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu,
sposób dokonywania oceny spełnienia tego warunku. Nieuległa wątpliwości, że opisane
przez zamawiającego warunki kształtują krąg podmiotów, które będą mogły ubiegać się
o realizację zamówienia. Uprawnieniem zamawiającego jest określenie poziomu
doświadczenia niezbędnego do ubiegania się o zamówienie. Ustawodawca umożliwia
zamawiającemu opisanie tych warunków, które zamawiający uważa za niezbędne
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z punktu widzenia zapewnienia prawidłowości wykonania zamówienia. Stanowisko to
znajduje potwierdzenie w brzmieniu przepis art. 26 ust. 2a ustawy Pzp wskazującego,
iż wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnianie warunków udziału
w postępowaniu tylko i wyłącznie na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego
wskazanym, co potwierdza wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 13 października 2010
r.; sygn. akt KIO 2144/10.
Opis warunków podany przez zamawiającego jest związany z przedmiotem zamówienia tj.
sformułowany w sposób obiektywy, podyktowany specyfiką zamówienia, jego zakresem oraz
stopniem złożoności, warunki udziału i tak zostały obniżone w stosunku do zakresu
zamówienia i do kwoty szacunkowej całego przedsięwzięcia. Cechuje go także
adekwatność do osiągnięcia celu, którym jest wybór wykonawcy dającego rękojmię
należytego wykonania zamówienia w określonym czasie.
Niestety zamawiający nie przychyla się do Państwa wniosku. Jak już wspomniano wyżej
warunki udziału i tak zostały obniżone w stosunku do wielkości zamówienia i do kwoty
szacunkowej całego przedsięwzięcia. Ponadto zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy PZP
„Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia” lub też wspólne ubiegać się
o zamówienie.
2.
Wnosimy o wykreślenie z SIWZ zapisy zawartego w Rozdziale 16: „W związku z
powyższym Wykonawcy powinni bardzo szczegółowo sprawdzić (…) przyszły plac budowy”
Żadne przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych nie zobowiązują wykonawców
do udziału w wizji lokalnej przed złożeniem oferty w postępowaniu
o udzielenie
zamówienia publicznego na roboty budowlane. Udział w wizji lokalnej może mieć tylko
charakter fakultatywny, zaś nieobecność wykonawców nie może skutkować dla nich
negatywnymi konsekwencjami.
Narzucenie obowiązku (powinność) dokonania wizji przed złożeniem oferty jest niezgodne z
przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych i potwierdza to wyrok z dnia 30 grudnia
2010r. Sygn.akt KIO 2710/10:
„(…)Izba stwierdza w ślad za dotychczasowym orzecznictwem w tym zakresie, iż nałożenie na
wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia obowiązku dokonania wizji lokalnej narusza
wynikającą z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zasadę uczciwej konkurencji i równego
traktowania wykonawców poprzez zaniechanie prawidłowego i wyczerpującego opisu przedmiotu
zamówienia. Zamawiający obciąża bowiem w ten sposób wykonawców wykonaniem swego
ustawowego obowiązku wymagając, aby informacje niezbędne do przygotowania oferty uzyskali w
czasie wizji lokalnej. Tymczasem przepis art. 29 ust. 1 ustawy Pzp zobowiązuje jednoznacznie
zamawiającego do dokonania opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i
wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając
wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Informacje
niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty winny być zamieszczone przez zamawiającego
w SIWZ i dostępne wszystkim wykonawcom na równych zasadach. Właściwym działaniem
zamawiającego winno być pozostawienie możliwości dokonania wizji wyborowi wykonawców jako
czynności pomocniczej przy przygotowaniu oferty a nie mającej wpływu na jej formalną ocenę,
oraz zamieszczenie w SIWZ, co najmniej podstawowych informacji niezbędnych do prawidłowego
przygotowania (wycenienia) oferty. ”

ODPOWIEDZ:
Ad. 2 Dziękujemy za zwrócenie uwagi na ten zapis! Zamawiający modyfikuje SIWZ:
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Rozdział 16, strona 11


W SIWZ jest:

Wykonawcy powinni bardzo szczegółowo sprawdzić dokumentację projektową, specyfikacje
technicznego wykonania i odbioru robót jak również przyszły placu budowy.


W SIWZ powinno być:

Wykonawcy powinni bardzo szczegółowo sprawdzić dokumentację projektową, specyfikacje
technicznego wykonania i odbioru robót. Zamawiający umożliwia wykonawcy dokonanie wizji
lokalnej miejsca wykonania robót budowlanych w celu uzyskania informacji, które mogą być
konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty
dokonania wizji lokalnej poniesie wykonawca.
3.
Prosimy o zmianę zapisów w Rozdziale 16 pkt 1 jest „§ 4 pkt g) wzoru umowy”
powinno być: „§ 4 pkt h) wzoru umowy”.
ODPOWIEDZ:
Ad. 3 Dziękujemy za zwrócenie uwagi na ten zapis! Zamawiający modyfikuje SIWZ:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Rozdział 16, strona 11


W SIWZ jest:

Zgodnie z § 4 pkt g) wzoru umowy Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego musi
przedłożyć w ciągu 4 dni kosztorys ofertowy.


W SIWZ powinno być:

Zgodnie z § 4 pkt h) wzoru umowy Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego musi
przedłożyć w ciągu 4 dni kosztorys ofertowy.
4.
Czy Zamawiający formułując zapis: „Okres gwarancji na wykonane prace oraz
dostarczony/zainstalowany sprzęt nie może być krótszy niż (..)”, pod pojęciem sprzęt ma na
myśli urządzenia (np. filtry, pompy, itp.)? Jeżeli tak, to prosimy o rezygnację z okresu 6 lat na
dostarczony/zainstalowany sprzęt i zastąpienie
go okresem zgodnym z gwarancją
producentów urządzeń - nie krócej niż 2 lata.
ODPOWIEDZ:
Ad. 4 Okres gwarancji obejmuje 6 lat na wykonane prace oraz dostarczony/zainstalowany
sprzęt, tym samym np. filtry, pompy, itp. Pod uwagę należy brać całe zdanie a nie tylko
wyrwane z kontekstu oraz dalsze zapisy SIWZ dotyczące gwarancji tj. „Okres gwarancji na
wykonane prace oraz dostarczony/zainstalowany sprzęt nie może być krótszy niż wskazany
w opisie SIWZ. Jeżeli w opisie nie podano okresu gwarancji to nie może ona być krótsza niż
6 lat, w rozdziale 23 „ Wykonawca udzieli pełnej gwarancji na wykonane roboty budowlane,
dostarczone materiały i sprzęt na okres nie krótszy niż 6 lat, chyba że zapisy SIWZ stanowią
inaczej” oraz zapisów § 8 ust. 3 umowy. Niestety zamawiający nie przychyla się do Państwa
wniosku. Taki okres gwarancji daje zamawiającemu pewność, że prace zostaną
wykonane należycie, a użyty sprzęt i zastosowane materiały cechować się będą
wysokimi parametrami i niezawodnością w codziennym użytkowaniu.
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5.
Zamawiający zawarł w §1 ust. 1 wzoru umowy zapis: „Opis przedmiotu zamówienia
określa załączona do niniejszej umowy dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych, SIWZ, pomocniczo przedmiar robót oraz oferta
przetargowa Wykonawcy. W razie zaistnienia rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami,
stwierdzonych po zawarciu niniejszej umowy - Zamawiającemu służy prawo wyboru
rozwiązania odpowiadającego warunkom zamówienia”.
Wnosimy o zmianę tego zapisu i ustalenie hierarchii ważności wymienionych
dokumentów. Bez wątpienia dokumentem nadrzędnym jest umowa wraz z SIWZ, następnie
dokumentacja projektowa (projekt budowlany) – stąd Zamawiający w przypadku zaistnienia
rozbieżności nie może w sposób dowolny posługiwać się tymi dokumentami w celu
zaspokojenia swoich potrzeb, które powinny być jednoznacznie określone na etapie
ofertowania.
Ad. 5 Dziękujemy za zwrócenie uwagi na ten zapis! Zamawiający modyfikuje SIWZ:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Załącznik nr 7, strona 13, § 1 ust. 2
umowy,


W SIWZ jest:

Opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej umowy dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, SIWZ,
pomocniczo przedmiar robót oraz oferta przetargowa Wykonawcy. W razie zaistnienia
rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami, stwierdzonych po zawarciu niniejszej umowy Zamawiającemu służy prawo wyboru rozwiązania odpowiadającego warunkom zamówienia.
Oświadczenie Zamawiającego, co do wyboru określonego rozwiązania wymaga formy
pisemnej. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami,
normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.


W SIWZ powinno być:

Opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej umowy dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, SIWZ,
pomocniczo przedmiar robót oraz oferta przetargowa Wykonawcy.
6.
Wnosimy o wykreślenie z § 5 ust. 4b) oraz § 9 ust. 5b) wzoru umowy słów: „przyjęte
z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za ich wbudowanie.”.
„Sekocenbud” jest jednym w wielu istniejących na rynku wydawnictw publikujących
informacje o cenach robót, materiałów i sprzętu oraz narzutach Nałożenie na wykonawcę
wyżej wyszczególnionego wymogu jest niezgodne z przepisami ustawy, co potwierdza opinia
Urzędu Zamówień Publicznych UZP/DP/O-JBE/977/1572/12, w której czytamy:
„Ponadto, jako sprzeczne z zasadami zamówień publicznych ocenić należy wymaganie
zamawiającego, aby wykonawcy sporządzali stosowne dokumenty w oparciu o cenniki
publikowane przez konkretny podmiot. Nie jest bowiem uzasadnione odwoływanie się do
konkretnego publikatora, w sytuacji gdy na rynku funkcjonują inne publikatory w
przedmiotowym zakresie”.
Ad. 6 Dziękujemy za zwrócenie uwagi na ten zapis! Zamawiający modyfikuje SIWZ:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Załącznik nr 7, strona 27 i 32, § 5 ust.
4b) oraz § 9 ust. 5b) umowy,


W SIWZ jest:
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b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego
w harmonogramie rzeczowo -terminowo-finansowym obliczenie niewykonanej części tego
elementu nastąpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiającego i Wykonawcę,
procentowego stosunku niewykonanych robót do wartości całego elementu; następnie
zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu
umowy; w przypadku gdy ten sposób wyliczenia byłby za bardzo niedokładny dopuszcza się
także możliwość obliczenia niewykonanej części danego elementu na podstawie kosztorysu
ofertowego przygotowanego przez Wykonawcę, w oparciu o odpowiednie normy pobrane
z przedmiarów robót, a w przypadku ich braku odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz
brakujące ceny czynników produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD
(jako średnie) za ich wbudowanie.
b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego
w harmonogramie rzeczowo -terminowo-finansowym obliczenie niewykonanej części tego
elementu nastąpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiającego i Wykonawcę,
procentowego stosunku niewykonanych robót do wartości całego elementu; następnie
zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu
umowy; w przypadku gdy ten sposób wyliczenia byłby za bardzo niedokładny dopuszcza się
także możliwość obliczenia niewykonanej części danego elementu na podstawie kosztorysu
ofertowego przygotowanego przez Wykonawcę, w oparciu o odpowiednie normy pobrane z
przedmiarów robót, a w przypadku ich braku odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz brakujące
ceny czynników produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako
średnie) za ich wbudowanie.


W SIWZ powinno być:

b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego
w harmonogramie rzeczowo -terminowo-finansowym obliczenie niewykonanej części tego
elementu nastąpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiającego i Wykonawcę,
procentowego stosunku niewykonanych robót do wartości całego elementu; następnie
zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu
umowy; w przypadku gdy ten sposób wyliczenia byłby za bardzo niedokładny dopuszcza się
także możliwość obliczenia niewykonanej części danego elementu na podstawie kosztorysu
ofertowego przygotowanego przez Wykonawcę, w oparciu o odpowiednie normy pobrane
z przedmiarów robót, a w przypadku ich braku odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz
rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu, a zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru i Zamawiającego.
b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego
w harmonogramie rzeczowo -terminowo-finansowym obliczenie niewykonanej części tego
elementu nastąpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiającego i Wykonawcę,
procentowego stosunku niewykonanych robót do wartości całego elementu; następnie
zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu
umowy; w przypadku gdy ten sposób wyliczenia byłby za bardzo niedokładny dopuszcza się
także możliwość obliczenia niewykonanej części danego elementu na podstawie kosztorysu
ofertowego przygotowanego przez Wykonawcę, w oparciu o odpowiednie normy pobrane
z przedmiarów robót, a w przypadku ich braku odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz
rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu, a zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru i Zamawiającego.
7.
Zamawiający ustanowił w § 10 ust. 3 karę jaką zapłaci Zamawiający Wykonawcy za
odstąpienie od umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia.
W celu przywrócenia równowagi stron pomiędzy zawierającymi umowę prosimy o
zmianę zapisu § 10 ust. 1a) poprzez ustanowienie kary umownej dla Wykonawcy za
odstąpienie od umowy w wysokości również w wysokości 5 % wynagrodzenia.
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