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informacja na stronę internetową

dotyczy:  postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  art.  39  i  nast.

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.),

zwanej  dalej  „uPzp”  na  „Pełnienie  na  rzecz  i  w imieniu Zamawiającego nadzoru inwestorskiego

oraz  zarządzanie  kontraktem  realizowanym w ramach  projektu:  Budowa nowej  siedziby  KPP

w Wałczu przy al. Zdobywców Wału Pomorskiego”

 W nawiązaniu  do  udzielonej  odpowiedzi  z  dnia  21.04.2017  r.  na  pytanie  do  siwz,  które  wpłynęło

do Zamawiającego w dniu 19.04.2017 r. Zamawiający,  na podstawie art.  38 ust.  1, 2 uPzp, poniżej przekazuje

uzupełnienie ww. odpowiedzi o treści:

W odpowiedzi na zgłoszone zastrzeżenie dotyczące treści § 8 ust. 5 wzoru umowy na pełnienie na rzecz i w imieniu

SP KWP/Zamawiającego nadzoru inwestorskiego oraz zarządzanie kontraktem realizowanym w ramach projektu

pt.  „Budowa nowej  siedziby  KPP w Wałczu  przy  Al.  Zdobywców Wału  Pomorskiego,  uprzejmie  wyjaśniam,

iż  wprowadzony  do  umowy  zapis  ma  charakter  informacyjny  pozbawiony  rygorów  prawnych.  Zamawiający

nie  może  nie  uwzględnić  możliwości  przesunięcia  w  czasie  zadania  realizowanego  w  ramach  inwestycji

oraz  możliwości  rozsądnego  wydłużenia  terminu  realizacji  umowy  nadzoru  inwestorskiego  i  zarządzania

kontraktem  w  wyznaczonym  okresie  z  uwagi  na  występujące  w  realiach  budżetowych  czasowe  przesunięcia

środków  budżetowych  i  ich  niedostatek  w  planie  finansowym  jednostki  sektora  finansów  publicznych

pozwalającym na płynne finansowanie inwestycji w latach 2018-2019. Nie zmienia to faktu, iż planowany termin

zakończenia inwestycji w oparciu o realizowane roboty budowlano-montażowe został wyznaczony na 31.12.2019r.

Potencjalna  zmiana  tego  terminu nie  obejmuje  zakresu  wykonywanych prac,  zaś  przedmiotowy zapis  stanowi

sygnalizację  dla  Wykonawcy,  iż  opóźnienie  w  realizacji  zadania  może  być  uzasadnione  okresowym  brakiem

środków na  jego  dokończenie,  przy  czym praktyka  realizacji  budżetu  wskazuje,  iż  takie  opóźnienie  z  reguły

nie przekracza okresu jednego kwartału. SP KWP w Szczecinie jest dysponentem środków budżetowych III stopnia

i realizuje zadania inwestycyjne w oparciu o zaplanowane środki na dany rok budżetowy. Wolą stron jest oczywiście

zawarcie  umowy  na  czas  oznaczony  do  dnia  zakończenia  inwestycji  planowanego  na  dzień  31.12.2019r.

przy uwzględnieniu podniesionych uwag, na co wskazuje dotychczasowa praktyka i doświadczenie Zamawiającego

w realizacji tego rodzaju inwestycji. 

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
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