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Dotyczy: wyjaśnień do SWIZ o nazwie Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Smyków dla 
miejscowości Smyków, Królewiec, Królevviec Poprzeczny, Sałata, Zastawie, Adamów, Piaski 
ICrólewieckie. Etap III — miejscowość Salata. 
Gmina Smyków udziela odpowiedzi na złożone pytania zgodnie z artykułem 38 ust.! 
ustawy- Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 
ze zmianami) 

Pytania: 

1. Prosimy o wykreślenie w pkt V.1.2) SIWS zapisu o treści „wydane nie wcześniej niż 
na 3 miesiące przed upływem składania ofert" jako sprzecznego z treścią 
rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 

Zgodnie z §1 ww. rozporządzenia wyłącznie w przypadku dostaw i usług o 
charakterze świadczeń ciągłych lub okresowych dowodami należytego wykonania są 
poświadczenia lub inne dokumenty wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed 
uplywem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu. Tymczasem niniejsze postępowanie przetargowe dotyczy robót 
budowlanych. Również warunki udziału w postępowaniu zawarte w pkt V.1.2) SIWZ 
zobowiązują wykonawcę do wykazania się realizacją w ciągu ostatnich 5 lat co 
najmniej dwóch odpowiednich (SIWZ precyzuje dokładnie jakich) robót 
budowlanych, a nie dostaw i usług o charakterze świadczeń ciągłych lub okresowych. 

2. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca, który spełnia samodzielne warunki udziału 
w niniejszym postępowaniu i zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcą, 
ma obowiązek wypełnić pkt 9 oferty przetargowej, a z całą pewnością nie jest 
zobligowany do wypełnienia Załącznika nr 7 „Wykaz części zamówienia 
przewidzianych do realizacji przez podwykonawcę". 

Powyższą interpretację intencji Zamawiającego opieramy o zapisy art. 36 a ust. 1 oraz 
art. 36 b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U...). Zgodnie z tym 
pierwszym zapisem Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 



podwykonawcy, natomiast art. 36 b ust. 1 stanowi, iż Zamawiający może Zadać 
wskazania przez wykonawcę części zamówienia,  której wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcy lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na 
których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust 2b,  w 
celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 
22 ust. 1. 

3. W nawiązaniu do pytania 2 powyżej, prosimy o modyfikację zawartego w SIWZ 
zapisu pkt X „Opis sposobu przygotowania oferty" ppkt C „Podwykonawcy", który w 
każdym przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć części zamówienia 
podwykonawcom, na etapie oferty, zobowiązuje Wykonawcę do przedłożenia 
pisemnego zobowiązania podmiotów w formie oryginałów oraz dołączenia projektu 
umowy z podwykonawcą na czas realizacji przedmiotu umowy. Nadmieniamy, że 
takie brzmienie zapisu nie znajduje oparcia w ustawie Prawo zamówień publicznych, 
co powoduje, iż zachodzi konieczność doprowadzenia treści SIWZ do zgodności z 
obowiązującymi przepisami. 

4. Zwracamy się o dostosowanie §10 projektu umowy do zapisów art. I43b i następne 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. W opinii Wykonawcy wątpliwości budzi podany w SIWZ sposób oceny oferty — 
kryterium drugie: liczba zrealizowanych inwestycji punkt XIV 2 SIWZ: Waga 
kryterium 0,1 (czyli maksymalna ilość punktów to 10). Zamawiający wymaga min. 
2 inwestycji, za które przyznaje 1 punkt (pozostałoby więc jeszcze 9 punktów do 
uzyskania maksymalnej ilości 10). Za każdą kolejną inwestycję Zamawiający przyzna 
po 1 punkcie (więc oprócz tych dwóch wcześniej wymienionych, by zdobyć 
maksymalną ilość punktów Wykonawca powinien wykazać się jeszcze 9 
realizacjami). Zamawiający jednak określił maksymalną ilość wykazywanych 
inwestycji liczbą 10. Wobec powyższego jeśli przyjął, iż: 

a) w podanej przez Zamawiającego maksymalnej liczbie wykazanych inwestycji (10) są 
zawarte te początkowe dwa kontrakty (minimalne wymogi), wtedy do uzyskania 
max. Liczby punktów Wykonawca powinien wykazać jeszcze co najmniej 8 
realizacji. Tyle, ze w tej opcji liczba zdobytych punktów to jedynie 9 (1 punkt za dwa 
pierwsze i 8 za dodatkowe kontrakty) 

b) w podanej przez Zamawiającego maksymalnej liczbie wykazanych inwestycji (10) 
nie są zawarte te początkowe dwa kontrakty (minimalne wymogi), wtedy do 
uzyskania max. Liczby punktów Wykonawca powinien wykazać jeszcze co najmniej 
10. Tylko, że w tej opcji liczba łącznie zdobytych punktów to aż 11 (1 punkt za dwa 
pierwsze i 10 za dodatkowe kontrakty). 

Zdaniem Wykonawcy obie ww. opcje nie zgadzają się z podaną przez zamawiającego 
maksymalną ilością punktów adekwatną do tego kryterium. 
Prosimy o ujednolicenie zapisów SIWZ lub wyjaśnienie, czy Wykonawca, którego 
zamiarem jest uzyskanie maksymalnej ilości punktów na podstawie kryterium 
drugiego, tj. 10 punktów i chcący wskazać więcej niż 2 inwestycje (tj. powyżej 
minimalnego wymogu) powinien wykazać łącznie 10 inwestycji i wtedy uzyska 



maksymalne punkty (w tej opcji minimalna liczba inwestycji 2 — pkt 1 nie ma 
zastosowania, czyli nie wlicza się do ilości 10 wykazywanych inwestycji)? 

6. Zgodnie z paragrafem XII pkt. 2 SIWZ „Cena oferty stanowić będzie sumę iloczynów 
cen jednostkowych zawartych w kosztorysie stanowiącym załącznik do oferty". Sam 
przedmiar dotyczący wykonania przyłączy posiada 876 pozycji. W związku z 
powyższym prosimy o zmianę zapisów SIWZ przez rezygnację z konieczności 
załączenia kosztorysów do oferty i zastąpienie ich zapisem, że kosztorysy przedstawi 
oferent, którego oferta zostanie wybrana. W przeciwnym wypadku prosimy o 
udostępnienie kosztorysów w wersji edytowalnej za pomocą programów do 
kosztorysowania. 

7. Prosimy o wyjaśnienie co oznaczają następujące zapisy w przedmiarze Przyłącza 
Kanalizacyjne Etap III — 89/CT/11-KI-3-2: KOSZTY KWALIFIKOWANE, KOSZTY 
INWESTORA, KOSZTY OBYWATELA? Czy przedmiot zadania obejmuje 
wykonanie wszystkich typów kosztów? 

8. Czy zamawiający posiada zgody właścicieli działek na wejście na ich teren w celu 
zrealizowania inwestycji? Jeśli tak, to prosimy o ich udostępnienie lub przekazanie 
warunków wejścia w te tereny. 

9. Kto ponosi koszty ewentualnych roszczeń właścicieli działek związanych z 
uzyskaniem zgody na realizację inwestycji na terenie działek. 

10. Czy na trasie projektowanej kanalizacji znajdują się drzewa do wycinki? Jeśli tak to 
czy Zamawiający dysponuje operatem dendrologicznym i morze go udostępnić. Kto 
ponosi opłaty za wycinkę drzew? 

11. W związku z paragrafem II pkt. 7 SWIZ prosimy o informacje, czy teren inwestycji 
wchodzi w obszar objęty nadzorem archeologicznym. 

12. Jakie są warunki odtworzenia nawierzchni asfaltowej w drogach gminnych? 
Prosimy o udostępnienie decyzji Wójta Gminy Smyków. 

13. Czy Zamawiający przewiduje zwiększenie wynagrodzenia z tytułu ewentualnego 
zwiększenia ilości skały w stosunku do złożeń z przedmiarów i projektu? 

14. Prosimy o zweryfikowanie pozycji nr 5 przedmiaru 89/CT/11-KS-3-1 — wbijanie 
ścianek szczelnych z grodzic winylowych GW — 580 g = 7 mm obrys wykopu 2x2 m 
głębokość zabijania ścianek 1,8 m poniżej posadowienia studni, oraz pozycja nr 6 
Wyciąganie ścianek szczelnych z grodzic winylowych GW — 580 g=7 mm obrys 
wykopu 2x2m głębokość zabijania ścianek 1,8 m poniżej posadowienia studni, gdyż po 
wpisaniu w programie kosztorysowym jednostka dla w/w pozycji jest „szt" a nie tak 
jak w przedmiarze „m2". 



Odpowiedzi: 

Ad. 1 

Zmienia się zapis w rozdziale V SIWZ ust. 1 pkt 2 na następujący: 

2) Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie: - warunek zostanie spełniony jeśli 
Wykonawca w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy —w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty 
budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz 
przepompowni ścieków o wartości brutto minimum 2.000.000,00 PLN każda, potwierdzone 
przez Zamawiających. z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 
z załączeniem poświadczeń dotyczących najważniejszych robót , określających, czy roboty 
te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

Ad. 2 

Wykonawca zobowiązany jest w pkt. 9 oferty wskazać jakie części zamówienia będą 
realizowane z udziałem podwykonawców, nawet gdy samodzielnie spełnia warunki 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

Załącznik nr 7 do SIWZ jest rozwinięciem oświadczenia zawartego w pkt 9 oferty 

Ad. 3 

Zapis SIWZ rozdział X pkt C. Podwykonawcy w brzmieniu: 
„W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcy musi zrealizować wymogi określone w art. 36a. i 36b. ustawy, a także 
przedłożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów w formie oryginału oraz dołączyć projekt 
umowy z podwykonawcą na czas realizacji przedmiotu zamówienia." 
Należy interpretować w ten sposób, że pisemne zobowiązanie podwykonawcy 
o udostępnieniu zasobów stosuje się, gdy wykonawca powołuje się na zasoby innego 
podmiotu, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP. 
Ad. 4 
Zamawiający dokonał analizy zapisów § 10 umowy w zakresie zgodności z art. 143 b i nast. 
PZP i nie stwierdzono niezgodności z zapisami ustawowymi. Zamawiający stosownie do art. 
36 c ustawy korzystał częściowo z materiałów wzorcowych. 

Ad. 5 
Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w rozdziale XIV pkt 2 , w części dotyczącej SIWZ, które 
otrzymują brzmienia jak niżej: 

Drugie kryterium: liczba zrealizowanych inwestycji kanalizacyjnych o wartości nie mniejszej 
niż dwa miliony złotych dla pojedynczej inwestycji z lat 2012-2014):  

Ilość punktów w ww. kryterium liczona będzie na podstawie oświadczenia na formularzu 
oferty na następujących zasadach: 



Zamawiający przyzna proporcjonalnie następującą ilość punktów za: 

Liczba 
inwestycji 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liczba 
punktów 

O 1 2 3 4 5 6 7 10 

W przypadku większej liczby inwestycji niż 10, Zamawiający przyjmie do wyliczeń 
maksymalną liczbę 10 pkt. 

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, który uzyska największą łączną sumę 
punktów zgodnie ze wzorem: 
O = C + D 
O — łączna liczba punktów 
C — liczba punktów uzyskanych w kryterium cena 
D — liczba punktów uzyskanych w kryterium doświadczenia 
Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt. 

Ad. 6 
Wykonawca do oferty składa kosztorys uproszczony 

Ad. 7 
Wartość zamówienia została podzielona na koszty, które pozwalają na rozgraniczenie 
otrzymania dotacji celowych jak i wyłączenie kosztu przyłącza kanalizacyjnego będącego 
kosztem właściciela nieruchomości. Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy 
sumować przedmiar w poszczególnych podziałach. Przedmiot zamówienia obejmuje cały 
podział kosztów. 

Ad. 8 
Zamawiający nie przewiduje przekazania posiadanych zgód właścicieli na wejście na ich 
teren na etapie postępowania przetargowego. 

Ad. 9 
Kwestię odpowiedzialności Wykonawcy co do roszczeń właścicieli działek reguluje art. 435 
Kodeksu Cywilnego 

Ad. 10 
Na trasie nie występują drzewa do wycinki, w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby koszty 
ponosi inwestor. 

Ad.11 
Na terenie objętym zamówieniem nie występują obiekty objęte ochroną konserwatorską oraz 
objęte nadzorem archeologicznym. 



Ad. 12 
Obowiązuje zasada przywrócenia do stanu poprzedniego 
Pojęcie "przywrócenia stanu poprzedniego", jest tożsame ze sposobem naprawienia szkody, 
określonym jako podstawowy w art. 363 1 k.c. Sposób ten w orzecznictwie i literaturze 
przedmiotu określany jest jako "restytucja naturalna". W rezultacie przywrócenia do stanu 
poprzedniego rzecz winna odzyskać takie same walory użytkowe i estetyczne, jakie miała 
przed wyrządzeniem szkody. W orzecznictwie przyjmuje się, że restytucja naturalna 
charakteryzuje się tym, że zmierza do naprawienia poszczególnego naruszonego dobra lub 
interesu i może przybrać różnorodne postacie w zależności od charakteru naruszonego dobra i 
rodzaju szkody - vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2003.02.19 V CKN 1690/00 
niepublikowany 

Ad. 13 
Zamawiający nie przewiduje zwiększenia wynagrodzenia w przypadku zwiększenia ilości 
skaty (obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe) 

Ad. 14 
W pozycji nr 5 przedmiaru 89/CT/11-KS-3-1 — wbijanie ścianek szczelnych z grodzic 
winylowych GW — 580 g = 7 mm obrys wykopu 2x2 m głębokość zabijania ścianek 1,8 m 
poniżej posadowienia studni, oraz pozycja nr 6 Wyciąganie ścianek szczelnych z grodzic 
winylowych GW — 580 g=7 mm obrys wykopu 2x2m głębokość zabijania ścianek 1,8 m 
poniżej posadowienia studni, należy wpisać 127 szt, a nie 510,7 m2 
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