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dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „uPzp” na  „Nadzór
inwestorski  –  zadania:  pn.  „Termomodernizacja  obiektów  służbowych  Policji  na  terenie
województwa zachodniopomorskiego””.

Na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. uPzp Zamawiający przekazuje treść
zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 30.05.2014r. wraz z wyjaśnieniami i zmianą siwz: 

Pytanie 1
§ 4 ust. 4 wzoru umowy - prosimy o zmianę zapisów o treści: "proponowana osoba musi posiadać co najmniej
równoważne kwalifikacje i doświadczenie z osobą zastępowaną" na zapis: "proponowana osoba musi posiadać
kwalifikacje i doświadczenie zgodne z wymaganiami z SIWZ"
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia zapis w umowie na:
„proponowana osoba musi posiadać kwalifikacje zgodne z wymaganiami z SIWZ“. 

Pytanie 2
Prosimy o podanie dat granicznych do kiedy terminy realizacji usług wskazane w § 8 ust 2 i 3 oraz  § 16 ust 1 i
2  mogą  ulec  wydłużeniu  w  postaci  dopisania  sformułowania  :  "...jednak  nie  później  niż  do  dnia...".  W
przeciwnym wypadku Wykonawca musi wkalkulować w cenę oferty ryzyko związane z niewiadomą w postaci
terminu końcowego realizacji usługi, co może niepotrzebnie zwiększyć cenę oferty.
Odpowiedź: 
Na  podstawie  zapisów  w  projekcie  umowy  graniczną  datą  wykonywania  jest  15.11.2015r.  plus
36 miesięcy okresu gwarancyjnego i rękojmi.

Pytanie 3
Czy polisa  ubezpieczeniowa OC, której  wymaga Zamawiający w § 15 ma być zawarta  odrębnie dla  tego
konkretnego zamówienia, czy tez może to być polisa z tytułu prowadzonej działalności?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza polisę ubezpieczeniową OC z tytułu prowadzonej działalności (§ 15 ust. 3 projektu
umowy).

Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium. 

W załączeniu:  
zmieniony wzór umowy – załącznik nr 9 do siwz.
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„Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w ramach programu priorytetowego 5.3.5 "System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme)

Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych"


