BZP.341-33/09
Nr pisma: BZP.341-0034/11/2009

Swarzędz, dnia 05 . 05 .2009 r.

dotyczy zamówienia publicznego na:
Rekultywacja I kwatery składowania odpadów komunalnych na składowisku w Rabowicach,
Gmina Swarzędz

Wyjaśnienie treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Do siedziby zamawiającego wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Zapytanie nr 1
„W nawiązaniu do odpowiedzi na pytania nr 21 (pismo nr BZP.341-0034/008/2009 z dnia 28.04.2009
roku) zwracamy się z prośbą o ponowne przeanalizowanie zgłaszanego problemu. Zapis umowy
(paragraf 9 ust. 8) w powiązaniu z odpowiednią na pytanie nr 20 stanowi, że Wykonawca w 2009 roku
nie może ZAFAKTUROWAĆ więcej niż 1 mln zł. Jeżeli oferta Wykonawcy przekroczy 1 mln zł to jak ma
on wywiązać się z zobowiązań umownych, kiedy prawo polskie w zakresie podatku dochodowego i
podatku od towarów i usług (Vat) NAKAZUJE WYSTAWIĆ FAKTURĘ W CIĄGU 7 DNI OD PODPISANIA
PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO. Zapis umowny w chwili obecnej ma znamiona świadczenia
niemożliwego do spełnienia powodując nieważność umowy. Wykonawcy rozumieją intencję i stan
faktyczny, iż Zamawiający w budżecie na 2009 rok ma kwotę 1 mln zł I resztę jest w stanie zapłacić w
2010 roku, lecz zdecydowanie należy rozdzielić kwestię płatności od fakturowania. Wnioskujemy zatem
o modyfikację treści umowy poprzez zmianę zapisu paragrafu 9 ust. 8 umowy na zapis dotyczący
wartości maksymalnej PŁATNOŚCI w 2009 roku na poziomie 1 mln zł.”
Odpowiedz nr 1
Zmienia się termin realizacji przedmiotu zamówienia z dnia 30.11.2009r. na dzień 20.12.2009r. (strona
tytułowa SIWZ pkt VII, rozdział 2 SIWZ pkt 3 oraz rozdział V SIWZ §3 pkt4).
Zmienia się § 9 pkt 8 wzoru umowy, który obecnie przyjmuje treść:
„8. Wartość robót zgłoszonych do odbioru do dnia 30.11.2009r. nie może przekroczyć kwoty
1 000 000,00 zł. Rozliczenie pozostałej kwoty nastąpi w terminie do dnia 31.01.2010r. „
Zapytanie nr 2
„Zwracamy zarazem uwagę Zamawiającego na drugą część zadanego uprzednio pytania nr 21, czyli
termin płatności faktur. Termin końcowy wykonania przedmiotu umowy (30.11.2009r.) nie ogranicza
Wykonawcy we wcześniejszym wykonaniu przedmiotu umowy. Dla przykładu gdy Wykonawca
zakończy (podpisaniem protokołu odbioru końcowego) realizację przedmiotu zamówienia w dniu
20.11.2009 roku i najpóźniej dnia 27.11.2009 roku wystawi fakturę końcową to termin płatności
przypadnie jeszcze w 2009 roku; czy zatem Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu płatności
ponad umowne 30 dni? lub jakie rozwiązanie proponuje Zamawiający w celu uniknięcia problemów
związanych z rozliczeniem końcowym przedmiotu umowy?

Odpowiedz nr 2
Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu płatności ponad umowne 30 dni.
Zmienia się termin realizacji przedmiotu zamówienia z dnia 30.11.2009r. na dzień 20.12.2009r. (strona
tytułowa SIWZ pkt VII, rozdział 2 SIWZ pkt 3 oraz rozdział V SIWZ §3 pkt4).
Zapytanie nr 3
„Punkt 4.1 SIWZ – Wymagania stawiane wykonawcom określa, że Wykonawca powinien dysponować 1
osobą posiadającą „uprawnienia do samodzielnego kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i
robót budowlanych w pełnym zakresie (kierownik budowy)”.
Czy Zamawiający może sprecyzować jaki typ branżowy uprawnień będzie brany pod uwagę?”
Odpowiedz nr 3
Wykonawca powinien dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do samodzielnego
kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót w zakresie robót ogólnobudowlanych
(kierownik budowy) z aktualną przynależnością do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (załączyć
kopie stosownych uprawnień).
Zamawiający w związku z powyższymi modyfikacjami treści Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert
przetargowych do dnia 15 . 05 . 2009r, do godz. 10:00 (pokój: Biuro Obsługi Interesanta – Kancelaria
Urzędu (parter). Otwarcie ofert nastąpi dnia 15 . 05 . 2009r., o godz. 10:30 w pokoju 410.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian w oznaczeniach
składanych ofert przetargowych.

