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Dotyczy: Modernizacja hali widowiskowo-sportowej Sośnica w Gliwicach 3

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

      Zgodnie 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.), w związku ze złożonym
zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu
Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:
W związku z faktem, iż Zamawiający dopuszcza w SIWZ użycie materiałów
i urządzeń technicznych równoważnych, w stosunku do materiałów i urządzeń
wskazanych w dokumentacji przetargowej, prosimy o potwierdzenie, że jako
równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń, które będą
posiadały parametry rozwiązań projektowych jednak nie muszą one spełniać tych
cech rozwiązań projektowych, które są nieistotne dla zasadniczej funkcji.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami SIWZ wskazania na urządzenia techniczne i materiały
z podaniem producenta należy traktować jako odniesienie do oczekiwanych przez
Zamawiającego parametrów technicznych i użytecznych oraz przykładowe ze
względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji
rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów
technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu
będącego przedmiotem zamówienia oraz po zaakceptowaniu zmian
materiałowych przez projektanta i Zamawiającego.
Pytanie nr 2:
Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie
poza częściami zamówienia,  których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, także firmy (oznaczenie przedsiębiorców) jedynie w tych
przypadkach, w których na etapie składania oferty znane są już nazwy
konkretnych podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć określone
zakresy  robó t  w  ramach podwykonawstwa.  Jednocześn ie  p ros imy
o potwierdzenie, iż w przypadku robót, które Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom, ale nie zostali oni jeszcze wybrani na etapie składania ofert,
a więc nie są mu znane dane tychże podwykonawców, wystarczającym będzie
podanie w ofercie jedynie zakresów robót, których wykonanie zamierza powierzyć
w ramach podwykonawstwa.
Odpowiedź:
Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający jest zobowiązany zażądać
od Wykonawcy, by ten wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz by podał ich firmy. Z przytoczonego
przepisu wynika wyłącznie obowiązek dla Zamawiającego. Wykonawca, na co
wskazuje słowo "zamierza", podaje w treści oferty dane podwykonawców, które
są mu znane na etapie składania ofert. 
Informacje dotyczące podwykonawców nie stanowią treści oferty sensu strice,
a podanie w ofercie zakresu prac, które będą wykonywane przez podwykonawcę
ma charakter wyłącznie informacyjny.
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Pytanie nr 3:
Prosimy o potwierdzenie, iż w trakcie realizacji przedmiotowego zadania
Wykonawca będzie mógł powierzać podwykonawcom także inne zakresy robót,
które nie zostały podane w ofercie Wykonawcy, jako zakresy rzeczowe robót,
które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, przy zachowaniu
wymaganej w Umowie procedury zgłaszania podwykonawców.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami SIWZ oraz wzoru umowy Wykonawca może realizować
zamówienie przy pomocy podwykonawców. Tak jak wyżej wyjaśniono dane
dotyczące podwykonawców podane w ofercie mają charakter wyłącznie
informacyjny i nie wywołują dla Wykonawcy żadnych negatywnych skutków
prawnych. Nie ma przeszkód by Wykonawca podjął decyzję o powierzeniu
realizacji innych niż wskazane w ofercie części zamówienia podwykonawcy.
Jednakże Wykonawca na etapie realizacji umowy ma obowiązek poinformować
Zamawiającego o podwykonawcach mających uczestniczyć w realizacji
zamówienia - w szczególności należy zachować procedury opisane w §3
(Podwykonawcy) wzoru umowy.
Pytanie nr 4:
Z uwagi na fakt, iż dokumentację projektową, na podstawie której będzie
realizowane przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zapewnia Zamawiający,
poprzez co Wykonawca nie miał żadnego wpływu na jej opracowanie, wnosimy
o uzupełnienie projektu umowy o dodatkowe zapisy, o proponowanej treści:
"Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności finansowej, za
błędy, rozbieżności lub braki dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji
projektowej, o której mowa w zdaniu pierwszym, których stwierdzenie wymaga
specjalistycznej wiedzy projektowej lub dokonywania stosownych obliczeń
i sprawdzeń. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zgłaszania wykrytych
w dokumentacji projektowej nieprawidłowości. Wykonawca nie jest zobowiązany
do ponoszenia kosztów doprowadzenia dokumentacji projektowej do należytego
stanu, ponoszenia kosztów prac koniecznych do wykonania robót zgodnie ze
zmienioną, poprawioną, czy w inny sposób zmodyfikowaną dokumentacją
projektową. Jeśli wskutek wykrytych błędów, braków i innych nieprawidłowości
dokumentacji projektowej nie będzie możliwe kontynuowanie robót objętych
przedmiotem niniejszej Umowy, Wykonawca jest uprawniony do wstrzymania się
z wykonaniem robót i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia
w stosunku do podanego w umowie terminu zakończenia robót. Po otrzymaniu
skorygowanej dokumentacji projektowej od Zamawiającego, sporządzony
zostanie aneks, w którym Strony wprowadzą nowy termin zakończenia robót.
Przesunięcie terminu końcowego nastąpi o okres od chwili przekazania przez
Wykonawcę informacji o nieprawidłowościach w dokumentacji projektowej
do chwili przekazania Wykonawcy skorygowanej dokumentacji. 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy. Zgodnie z treścią §15 ust.
2 pkt 1) lit. d) i f) wzoru umowy Zamawiający dopuszcza konieczność zmiany
t e r m i n u  w y k o n a n i a  u m o w y  o r a z  h a r m o n o g r a m u
terminowo-rzeczowo-finansowego z powodu zmian wynikających z konieczności
wykonania robót/usług/dostaw niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem
umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia
prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy oraz braków lub wad w STWiOR lub
w innych dokumentach budowy. 
Pytanie nr 5:
Prosimy o zmianę terminologii w §10 umowy zastępując termin "opóźnienie"
terminem "zwłoka".
Odpowiedź:
Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy.
Pytanie nr 6:
W związku z faktem, iż Zamawiający w SIWZ dopuszcza użycie materiałów
i urządzeń równoważnych, m.in. w stosunku do wskazanych w dokumentacji
przetargowej materiałów i urządzeń, dla których podano nazwę producenta wraz
z bardzo szczegółowymi danymi technicznymi osiągalnymi jedynie dla produktu
wskazanego producenta, nie podając przy tym żadnych kryteriów oceny
równoważności dla tychże materiałów i urządzeń do czego Zamawiający jest



zobowiązany dla zachowania w postępowaniu zasad uczciwej konkurencji -
prosimy o potwierdzenie, że za równoważne Zamawiający dopuszcza użycie
materiałów i  urządzeń posiadających parametry tożsame z głównymi
parametrami materiałów i urządzeń opisanych w projekcie, które to parametry są
konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego
materiału urządzenia:
Odpowiedź:
Zamawiający w SIWZ wyjaśnił, że przedstawione w dokumentach (dokumentacja
techniczna, przedmiary robót, opisy robót, STWiOR) wskazania na urządzenia
techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako odniesienie
do oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów technicznych i użytecznych
oraz przykładowe ze względu na zasady ustawy Pzp, a zwłaszcza art. 29 do 31.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych w ww.
dokumentach norm europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1
pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne
niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich
równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej
funkc jonalnośc i  ca łego uk ładu będącego przedmiotem zamówienia
z zapewnieniem uzyskania ewentualnie wymaganych uzgodnień, w tym
zaakceptowania zmian materiałowych przez projektanta i Zamawiającego.

Z poważaniem

Piotr Jarosz

Zastępca Dyrektora Jednostki
Kopia aa.
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