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FS.271.9.2021
WYJAŚNIENIE NR 1 DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
z dnia 2 sierpnia 2021 r.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłód,
Piotrowice i Trzebiny”
Na podstawie art. 284 ust. 2 w związku z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 – ze zm.) Gmina Święciechowa
przekazuje, że do Zamawiającego wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie do Specyfikacji
Warunków Zamówienia.
Treść zapytań:
1. Prosimy o potwierdzenie, ze cena pozostaje stała w zakresie robot ujętych w dokumentacji
załączonej do SWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż
obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją
przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie
dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do
przewidzenia na etapie ofertowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w
dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowogeologicznych, archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie
zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych itp., oraz ze w przypadku konieczności
wykonania robot wynikających z zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe.
2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania
zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych
braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.
3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentacje
techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak
jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża
Wykonawcy.
4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania
nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana
inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

5. W nawiązaniu do zapisów pkt. 9 ppkt. 17 SWZ oraz par. 16 wzoru umowy, dot. wymogu
ubezpieczenia budowy oraz odpowiedzialności cywilnej z sumą ubezpieczenia / sumą
gwarancyjną równą co najmniej wysokości wynagrodzenia brutto, prosimy o potwierdzenie,
że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wymóg Zamawiającego spełni
ogólna polisa ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności z sumą gwarancyjną równą
co najmniej wysokości wynagrodzenia brutto, zawarta na okres roczny i odnawiana co roku
do czasu zakończenia realizacji zamówienia.
6. Zwracamy się z prośbą o wyznaczenie terminu przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca
przyszłych prac. O ile to możliwe to proponujemy dzień 03.08.2021 (wtorek), godz. 10.00.
Gmina Święciechowa jako Zamawiający w celu wyjaśnienia treści specyfikacji warunków
zamówienia informuje:
Odpowiedź Zamawiającego:
Ad. 1.
Zamawiający uprzejmie informuje, że ofertowa cena brutto ma obejmować cały zakres
zamówienia opisany w Rozdziale III SWZ, projekcie budowlanym, Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót a także w przedmiarach. W przypadku konieczności wykonania
robót wynikających z zaistnienia robót dodatkowych lub zamiennych, istnieje możliwość
zmiany umowy (Załącznik nr 8 do SWZ) w tym również zmiany wynagrodzenia (§ 15 wzoru
umowy).
Ad. 2.
Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami, które były wymagane na etapie uzgadniania projektu
i uzyskania pozwolenia na budowę, które zachowują ważność na okres wykonania zadania.
Ad. 3.
Zamawiający uprzejmie informuje, że udostępnił Wykonawcom całą dokumentację
techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia i dokumentacja ta odzwierciedla
stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia.
Ad. 4.
Zamawiający potwierdza, że przysługuje mu prawo dysponowania nieruchomościami na cele
budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja.
Ad. 5.
Zamawiający uprzejmie informuje, że w nawiązaniu do zapisów pkt 9 ppkt 17 SWZ oraz § 16
wzoru umowy dot. wymogu ubezpieczenia budowy oraz odpowiedzialności cywilnej z sumą
ubezpieczenia równą co najmniej wysokości wynagrodzenia brutto, Zamawiający wymaga
zgodnie z § 16 ust. 2 wzoru umowy (Załącznik nr 8 do SWZ), aby Wykonawca zawarł
umowę ubezpieczenia robót budowlanych określonych umową na sumę ubezpieczenia nie
mniejszą niż wartość wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 umowy.
Dopuszcza się umowę ubezpieczenia wszystkich robót budowlanych prowadzonych przez
Wykonawcę, która będzie także obejmować ubezpieczenie robót określonych przedmiotową
umową. Zamawiający dopuszcza polisę spełniającą ww. warunki zawartą na okres roczny i
odnawianą co roku do czasu zakończenia realizacji zamówienia.

Ad. 6.
Zamawiający uprzejmie informuje, że akceptuje zaproponowany termin przeprowadzenia
wizji lokalnej, tj. dnia 03.08.2021 r. o godz. 10.00.
Termin składania ofert nie ulega zmianie.
Święciechowa, dnia 30 lipca 2021 r.
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