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informacja na stronę internetową

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: „KPP GRYFINO - budowa nowej siedziby przy ul. Łużyckiej”.

 Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. uPzp Zamawiający przekazuje treść
zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 23 i 24.09.2014 r. wraz z wyjaśnieniami :

Pytanie 1:
dotyczy § 14 projektu umowy: Czy wymóg ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy na min 1
000 000,00 zł zostanie spełniony jeśli Wykonawca przedłoży polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
inżynierów budownictwa na wymienioną kwotę imiennie dla każdego z Inspektorów stanowiących zespół nadzoru
inwestorskiego ?

Odpowiedź:
Jeżeli wykonawca przedłoży ww. polisę wymóg będzie spełniony.

Pytanie 2:
W Rozdziale III SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” Zamawiający wskazuje, że przedmiotem  zamówienia  jest
nadzór  inwestorski  nad zadaniem  ,,KPP  GRYFINO -  budowa  nowej  siedziby przy ul. Łużyckiej”. Wskazany
w SIWZ i we wzorze umowy szczegółowy zakres obowiązków wskazuje na pełnienie w ramach przedmiotowego
zamówienia  funkcji  przewidzianych  dla  Inwestora  Zastępczego  wraz  z  nadzorem  inwestorskim.  
Proszę  o  weryfikację  zapisów  ww.  dokumentów  i  potwierdzenie,  że  wskazany  w  SIWZ  i  umowie  zakres
obowiązków jest zgodny z oczekiwaniami Zamawiającego co do zakresu pełnionej usługi nadzoru inwestorskiego. 

Odpowiedź:
Wskazany w SIWZ i umowie zakres obowiązków jest zgodny z oczekiwaniami Zamawiającego co do zakresu
pełnej usługi nadzoru inwestorskiego.

Pytanie 3:
"Niezwłocznie  po  podpisaniu  Umowy  Wykonawca  zobowiązany  jest  przedstawić  Zamawiającemu  polisę
ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  za  szkody  powstałe  w  związku  z  realizacją  zadania  określonego
w Umowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia, rozszerzoną o klauzulę odpowiedzialności cywilnej za straty finansowe nie będące następstwem
szkód na mieniu lub na osobie z limitem do 1 000 000,00 zł na jedno zdarzenie i wszystkie w okresie ubezpieczenia
łącznie."
Czy taki zapis - klauzula  o  odpowiedzialności cywilnej w zakresie rozszerzonym  jak wyżej obejmuje okres  14
miesięcy jak to wynika z umowy czy również OBEJMOWAĆ ma  okres rękojmi  i gwarancji?

Odpowiedź:
Taki zapis obejmuje też okres rękojmi i gwarancji.    

Pytanie 4:
W rozdziale IV Zamawiający podaje termin wykonania zamówienia 31.12.2018 r.
Czy termin  ten  obejmuje  okres  gwarancji  i  rękojmi,  jeżeli  tak  to  jaki  okres  będzie  brany pod uwagę przy
obliczaniu wynagrodzenia  miesięcznego zgodnie z zapisami umowy § 11 ust.  2 ("14" -  przewidziana przez
Zamawiającego ilość miesięcy realizacji niniejszej umowy).



Odpowiedź:
Przy obliczeniu wynagrodzenia miesięcznego będzie brany pod uwagę okres realizacji inwestycji, natomiast kwota,
którą inwestor zatrzyma tj. 15 % jako kwotę należytego wykonania zadania, która  będzie wypłacona po okresie
gwarancyjnym i rękojmi. W okresie tym przewidziany jest nadzór usuwania usterek w robotach i dostawach, jeżeli
takie  występują  ,  zgodnie  z  warunkami  zawartymi  w  umowie  na  roboty  budowlano-montażowe.  
W tym czasie Zespół nadzoru inwestorskiego będzie wykonywał swoje prace zgodnie z potrzebami lub na pisemne
żądanie Zamawiającego.

            Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium do dnia 03.10.2014r.
Godziny składania i otwarcia  ofert pozostają bez zmian. 

wyk. w 1 egz.
wyk. K.K.


