Nr sprawy: WJM.271.4.2019

Mikołajki, dnia 12.03.2019r.

Wykonawcy
W prowadzonym postepowaniu przetargowym na pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją pn.
„Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej” Etap II” wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania:
Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zamówienia
opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych
określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie
oferty. W związku z powyższym zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia w zakresie:
1. Prosimy o potwierdzenie, że poprzez zapis § 6 ust. 1 zdanie 2 wzoru umowy: „Wykonawca
zwróci te dokumenty przed upływem terminu wykonania umowy” Zamawiający ma na myśli
inne dokumenty niż wymienione § 4 pkt 2 ppkt 5) we wzorze umowy tj. że nie jest konieczny
ponowny wydruk wymienionych dokumentów a jedynie ich posegregowanie zgodnie
z zapisami SIWZ. Jeżeli Zamawiający potwierdzi proponujemy zapisać: „Wykonawca zwróci
dokumenty inne niż wymienione w § 4 pkt 2 ppkt 5) najpóźniej w dniu zakończenia umowy”.
Przypominamy, że Wykonawca sprawujący nadzór autorski do zakończenia umowy powinien
mieć pełen dostęp do nadzorowanej dokumentacji.
2. Prosimy o uzupełnienie zapisów § 15 wzoru umowy do zapisów formularza oferty poprzez
wskazanie ilości dni w ust. 2 i 3.
3. W związku z zapisem pkt. 19 ust. 3) Wykonawca zwraca się z prośbą o możliwość
przedstawienia cen za poszczególne elementy składowe oferty .Zgodnie z punktem 3.
Przedmiot zamówienia SIWZ Wykonawca poza sprawowaniem nadzoru autorskiego
określonego w punkcie 3 ust. 4 lit. a) – d) zobowiązany jest wykonać dodatkowe opracowania
zgodnie pkt. 3 ust. 4) lit. e). Brak możliwości przedstawienia cen częściowych za opracowania
wymienione w pkt. 3 ust. 4) lit. e). może rodzić szereg utrudnień rozliczeniowych na etapie
realizacji tj. po wykonaniu w/w części zamówienia. Brak rozbicia ceny na etapie składania
oferty powoduje, iż złożenie oferty zgodnej z zakresem zamówienia jest wysoce ryzykowne.
Informujemy, iż Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za czynności wykonane, czy takie
rozbicie jest wprowadzone czy nie, jednak wprowadzenie takiego podziału ułatwi w znacznym
stopniu rozliczenie.
Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2005r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.
U. z 2018r poz. 1986 ze zm.), zwana dalej PZP, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:
Ad. 1
Zwrotowi podlegać będzie dokumentacja, która jest obecnie w posiadaniu Zamawiającego a zostanie
przekazana Wykonawcy w celu realizacji zamówienia.

Ad. 2
1. Na podstawie art. 38 ust. 4 PZP zamawiający zmienia ust. 2 i 3 § 15 w załączniku nr 5 do siwz, które
otrzymuje brzmienie:
„
2. W okresie rękojmi, Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad dokumentacji lub modyfikacji
dokumentacji, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia tych wad przez Zamawiającego.
3. W przypadku, gdy opóźnienie w usunięciu wad przekroczy 30 dni, Zamawiającym uprawniony jest
do usunięcia wad na koszt Wykonawcy„
Ad. 3
Na podstawie art. 38 ust. 4 PZP zamawiający dokonuje następujących zmian:
1. ust. 19 pkt. 3 SIWZ otrzymuje brzmienie:
„3) W formularzu ofertowym ma zostać podana ceną łączna za realizację usługi w rozbiciu na:
a) cenę za nadzór autorski;
b) cenę za dodatkowe czynności związane z dostosowania obecnej dokumentacji projektowej
do nowych procedur przetargowych
2. ust. 18 SIWZ otrzymuje brzmienie:
„18. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1) Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w sekretariacie Zamawiającego – Stowarzyszenie
Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 ul. Kolejowa 6 11-730 Mikołajki, do dnia 19 marca 2019r. do
godziny 13:00
2) Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego – Stowarzyszenie Wielkie Jeziora
Mazurskie 2020; ul. Kolejowa 6;11-730 Mikołajki, w dniu 19 marca 2019r o godzinie 13:20;
3) Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące :
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
3. W załączniku nr 4 wprowadza się następujące rozbicie ceny:
„Oferuję realizację zamówienia zgodnie z dokumentacją przetargową za :
cenę brutto .................................zł (słownie: ..........................................................................),
w tym:

1) cenę za nadzór autorski ………………………. zł oraz z rozbiciem na poszczególnych partnerów Etapu
II
a)
b)
c)
d)

Miasto Orzysz ………………… zł brutto
Miasto Pisz ………………… zł brutto
Miasto i Gmina Ruciane-Nida ………………… zł brutto
Powiat Piski ………………… zł brutto

2) cenę za dodatkowe czynności związane z dostosowania obecnej dokumentacji projektowej do
nowych procedur przetargowych oraz z rozbiciem na poszczególnych partnerów Etapu II
a) Miasto Orzysz ………………… zł brutto
b) Miasto Pisz ………………… zł brutto
c) Miasto i Gmina Ruciane-Nida ………………… zł brutto
d) Powiat Piski ………………… zł brutto „

4. W załączniku nr 5 do siwz § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 9
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają łączne wynagrodzenie ryczałtowe
w wysokości ………………… zł brutto (słownie: …………………………. ) z podatkiem VAT, w tym:

1) cenę za nadzór autorski ………………………. zł oraz z rozbiciem na poszczególnych partnerów
Etapu II
a) Miasto Orzysz ………………… zł brutto
b) Miasto Pisz ………………… zł brutto
c) Miasto i Gmina Ruciane-Nida ………………… zł brutto
d) Powiat Piski ………………… zł brutto
2) cenę za dodatkowe czynności związane z dostosowania obecnej dokumentacji projektowej do
nowych procedur przetargowych ………………………. zł oraz z rozbiciem na poszczególnych
partnerów Etapu II
a) Miasto Orzysz ………………… zł brutto
b) Miasto Pisz ………………… zł brutto
c) Miasto i Gmina Ruciane-Nida ………………… zł brutto
d) Powiat Piski ………………… zł brutto.
5. W załączniku nr 5 do siwz § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10
1. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym odbędzie się na podstawie faktur częściowych
i końcowej za zrealizowane usługi.
2. Zamawiający zastrzega, że płatność częściowe za:
a) Za pełnienie nadzoru autorskiego będą dokonywane raz na kwartał.
b) Za dodatkowe czynności związane z dostosowania obecnej dokumentacji projektowej do
nowych procedur przetargowych po zrealizowaniu usługi.
3. Płatnikami będą:
a) Miasto Orzysz ……………………..
b) Miasto Pisz ……………………..
c) Miasto i Gmina Ruciane-Nida ……………………..
d) Powiat Piski ……………………..
4. Zamawiający zastrzega, że faktura końcowa może być wystawiona po uzyskaniu ostatecznego
pozwolenia na użytkowanie i opiewać na 10% wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 pkt. 1
niniejszej umowy.
5. Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru częściowego, a podstawą
wystawienia faktury końcowej – protokół odbioru końcowego. Protokół odbioru częściowego i

końcowego powinny być podpisane przez obie strony.
6.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 30 dni od daty dostarczenia
prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
7. Wykonawca zobowiązany jest dokonać płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
8. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury pisemne potwierdzenie przez podwykonawcę lub
dalszego podwykonawcę, których wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury,
o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Potwierdzenie
powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie
zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku podwykonawcy. W przypadku uregulowania
zobowiązania finansowego za pośrednictwem płatności bezgotówkowych potwierdzeniem
dokonania płatności będzie wyciąg z konta bankowego lub każdy inny dokument dopuszczony przez
bank. W przypadku uregulowania płatności gotówką dokumentem potwierdzającym zapłatę będzie,
zgodnie z art. 462 § 1 Kodeksu Cywilnego pokwitowanie.
9. W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 8, Zamawiający wstrzymuje
kwotę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nie przedstawionych
dowodów zapłaty, a zastosowanie będą miały zapisy § 11 niniejszej umowy,
Zamawiający ma prawo potrącić z kwoty wynikającej z faktury końcowej naliczone kary umowne.”

Powyższe odpowiedzi prowadzą do zmiany treści ogłoszenia, gdyż zachodzą przesłanki z art. 12 a PZP.,
w wyniku czego w dniu 12.03.2019 opublikowano zmianę Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień publicznych pod nr 540047202-N-2019
Pozostałe zapis siwz pozostają bez zmian.

