GMINA CELESTYNÓW
Urząd Gminy w Celestynowie
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
www.celestynow.pl

Celestynów, dn. 05.08.2019 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w formule
zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnociśnieniowej, w miejscowości Dąbrówka i Stara Wieś” – nr postępowania
RIZPiFZ.271.51.2019

Gmina Celestynów, zwana dalej Zamawiającym, działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1
w związku z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwana dalej ustawą Pzp, przekazuje treść zapytań
wraz z wyjaśnieniami:
W związku z zamiarem przystąpienia do w/w zadania
Pytanie nr 1
W związku ze znaczącą wartością ww. zamówienia, zwracamy się z prośbą o obniżenie
wymogów dot. gwarancji należytego wykonania umowy do wysokości 5% od ceny oferty
brutto.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
Pytanie nr 2
W związku z długim okresem realizacji ww. zamówienia, oraz ze znacznym zaangażowaniem
zewnętrznych środków finansowych zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi
czy Zamawiający będzie udzielał zaliczek na poczet niniejszego zamówienia.
Odpowiedź.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet realizacji przedmiotu zamówienia.
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego.
Odpowiedź.
Zgodnie z zapisami §12 ust. 4 i ust. 5 wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) rozliczenie
za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywane na podstawie faktur częściowych
i faktury końcowej. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu
umowy będzie odbywać się w częściach, proporcjonalnie do zaawansowania etapów realizacji
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przedmiotu umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym, stanowiącym
integralną część umowy, przy czym:
1) Wszystkie faktury częściowe, złożone do 30 października 2022 r., nie mogą być
wystawione na kwotę wyższą niż 90% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
2) Dopuszcza się złozenie maksymalnie trzech faktur częsciowych rocznie.
Pytanie nr 4
Z uwagi na konieczność zaangażowania własnych środków finansowych Wykonawcy
już na etapie przed rozpoczęciem realizacji oraz na jej wstępie (koszty gwarancji
ubezpieczeniowych, koszt zakupu materiałów i urządzeń, koszty realizacji usług przez
podwykonawców i dalszych podwykonawców, które zobowiązani jesteśmy uregulować przed
otrzymaniem środków od inwestora), prosimy o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający
wyraża zgodę na cesję wierzytelności, wynikających z realizacji przedmiotowego zadania
na rzecz banku?
Odpowiedź.
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności na rzecz banku.
Pytanie nr 5
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje posiadaną przez Wykonawcę polisę OC,
która zawierana jest na okresy roczne i która będzie przedłużana z zachowaniem ciągłości
ochrony ubezpieczeniowej do czasu zakończenia realizacji zamówienia.
Odpowiedź.
Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie polisy OC, która jest zawierana na okres roczny
z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany będzie do przedłużania, z zachowaniem zasady
ciągłości, okresu obowiązywania ww. polisy do czasu zakończenia realizacji zamówienia oraz
każdorazowego niezwłocznego przedstawiania Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego
jej przedłużenie.
Pytanie nr 6
Czy Zamawiający, powołując się na Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.,
w sprawie rodzajów dokumentów jakie może żądać Zamawiający od Wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia §2 ust. 5: „ ... w celu zapewnienia odpowiedniego
poziomu konkurencji w postępowaniu Zamawiający może dopuścić, aby wykaz: o którym
mowa pkt. w rozdziale V.1.2)b) str. 20 SIWZ dotyczył usług wykonanych w okresie dłuższym
niż 5 lat przed upływem składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu” przedłuży okres, z którego wykonawca może przedłożyć wykaz
proponowanych usług i potwierdzających je referencji do 5 lat, umożliwiając nam / innym
wykonawcom udział w niniejszym postępowaniu przetargowym?
Wydłużenie czasookresu z którego wykonawca może przedłożyć wykaz proponowanych usług
i potwierdzających je referencji do 5 lat, przyczyniłoby się do poszerzenia kręgu potencjalnych
wykwalifikowanych i pewnych Wykonawców, którzy w swoim dotychczasowym dorobku
posiadają wymagane lub nawet większe doświadczenie w zakresie łączonych robót różnych
branż w jednym kontrakcie, a tym samym zapewnią realizację zamówienia w profesjonalny
sposób w umownym terminie.
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Odpowiedź.
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie okresu, w którym Wykonawca może wykazać
się spełnieniem warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia – wykaz
usług, do 5 lat.
Pytanie nr 7
Z uwagi na okres urlopowy/wakacyjny, w którym to okresie pozyskanie ofert cenowych
od dostawców/producentów jest utrudnione, oraz z uwagi na ukazanie się w ostatnim czasie
ogłoszeń o podobnym lub większym zakresie, co przedmiotowe zamówienie, występują
trudności w pozyskaniu ofert od potencjalnych dostawców urządzeń i materiałów. Sytuacja
taka wymusza rezygnację z udziału w postępowaniu przez Wykonawców zdolnych
do wykonania ww. zamówienia, z odpowiednim zapleczem technicznym i kadrowym.
Dlatego biorąc pod uwagę powyższe oraz z uwagi na dążenie Wykonawcy do przedstawienia
Państwu rzetelnej i atrakcyjnej ceny wyliczonej w oparciu o możliwe do pozyskania oferty
oraz uwzględniając czas na mobilizację, zrealizowanie i oddanie realizowanego obiektu
w terminie zgodnym z oczekiwaniami Zamawiającego, prosimy o wydłużenie terminu
składania ofert, o co najmniej 7 dni. Rozwiązanie takie przyczyniłoby się potencjalnie do
zwiększenia liczby Oferentów i zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji.
Odpowiedź.
Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.
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