
Śrem, 3 sierpnia 2016r.

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym 
na „PRZEBUDOWĘ BUDYNKU PŁYWALNI MIEJSKIEJ – II” 

złożono następujące zapytania:

1) PYTANIE:
W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa przetargu prosimy o informację:
Zastosowanie  lamp niskociśnieniowych  zamiast  średniociśnieniowych  –  rozwiązanie  takie
jest dużo tańsze nie tylko na etapie zakupu ale również podczas późniejszej  eksploatacji.
Późniejszy koszt np. wymiany promienników itp. potrafi być kilkunastokrotnie wyższy niżeli
przy lampach niskociśnieniowych.

OPDOWIEDŹ:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie lamp takich jak w projekcie lub równoważnych, pod 
warunkiem spełniania wszystkich parametrów.

2) PYTANIE: 
Jako  drugie  kryterium  oceny  ofert  jest  okres  wydłużenia  rękojmi  ponad  60  miesięcy.
Wnosimy  o  zmianę  przedziału  proponowanej  rękojmi  na  3-5  lat.  Założenie  tak  dużego
przedziału  oferowanej  rękojmi  może  spowodować,  że  Wykonawcy  chcąc  uzyskać
maksymalną  liczbę  punktów  i  tym  samym  pozyskać  kontakt  złożą  ofertę  z  maksymalną
oferowaną  rękojmią  nie  bacząc  na  fakt,  że  okres  amortyzacji  urządzeń  na  basenie  jest
znacznie mniejszy. Większość materiałów i urządzeń po okresie 5 lat następuje naturalnemu
wykorzystaniu i  wyeksploatowaniu i  powinny podlegać wymianie nie tylko ze względu na
wyeksploatowanie ale również ze względu na idący postęp technologiczny. Ciągłe naprawy
urządzeń  na  koszt  wykonawcy  tak  naprawdę  są  niepoprawne  ekonomicznie,  ponieważ
zastosowanie nowych urządzeń spowoduje łatwość eksploatacji obiektu, a co najważniejsze
niższe  koszty  eksploatacji.  To  że  Oferenci  oferują  maksymalny  okres  rękojmi  wcale  nie
oznacza, że Wykonawca oferuje coś znacznie wytrzymalszego, coś o dłuższej żywotności i
przewadze  technologicznej  swojego  rozwiązania.  Cel  oferenta  jest  inny  zdobyć  kontakt,
pytanie  czy  Zamawiający  otrzyma  zamawiany  produkt  i  w  pełni  skorzysta  z  oferowanej
gwarancji?  Wątpliwe,  bo  aby  zachować  pełną  gwarancję  przez  tak  długi  okres  musi
odpowiednio  eksploatować  obiekt,  co  przez  10  lat  jest  niemożliwe,  niemożliwe  że
urządzenia nie będą naturalnie zużyte, czyli w efekcie zamawiający przepłaci bo nie uzyska w
pełni  zamówionego  produktu.  Problem  ten  można  rozważać  jako  utrudnianie  innym
przedsiębiorcom  konkurowanie  o  udzielenie  Zamówienia  publicznego.  Zamawiający
wszędzie tam gdzie jest to możliwe winien brać pod uwagę okres życia produktu ustalone w
normach i certyfikatach, co będzie swego rodzaju wyznacznikiem i bazą do przeprowadzenia
analizy realności zaproponowanych okresów gwarancji. Zamawiający musi więc już na etapie
przygotowania postępowania zastanowić się ile zamierza dane urządzenie wykorzystywać i
czy  producent  zapewnia  produkcję  części  zamiennych w tej  perspektywie  czasowej,  a  w
przypadku robót budowlanych czy jest w stanie zapewnić wywiązywanie się z warunków
gwarancji. Jeżeli więc Zamawiający nie może zapewnić właściwego użytkowania przedmiotu
umowy w całym okresie gwarancji lub z doświadczenia wie, że dany obiekt będzie podlegał
zmianom,  to  nie  powinien  domagać  się  okresu  gwarancji  dłuższego  niż  standardowy.
Zamawiający  który  sugeruje  nienaturalnie  długi  okres  gwarancji,  zakładając  że  firmy
wykonawcze będą się  prześcigać w deklaracjach, musi się liczyć z tym, że ani nie zobaczy
wydanych  pieniędzy,  ani  nie  będzie  mógł  gwarancji  egzekwować.  Zatem  oferowane
nierealnie długiego okresu gwarancji przez Wykonawców w postępowaniach przetargowych,
w  których  kryterium  znaczącym  jest  okres  gwarancji  stanowić  może  czyn  nieuczciwej



konkurencji ale również nienaturalnie długi okres rękojmi nosi cechy umowy o świadczenie
niemożliwe.  Także  zmuszanie  Wykonawców  do  konkurowania  i  deklarowani  dłuższych
okresów rękojmi w wielu przypadkach może skończyć są uznaniem, że zamawiający działał
bez  wystarczającego rozeznania  przyszłych  skutków,  z  związku  z  czym przepłacił,  bo  nie
będzie w stanie w pełni skorzystać ze swoich uprawnień. 
  
ODPOWIEDŹ:
Wykonawca  powinien  rozróżnić  pojęcie  rękojmi  i  gwarancji.  Oczywiste  jest,  że
odpowiedzialność  wykonawcy  z  tytułu  rękojmi  nie  obejmuje  wyeksploatowania  rzeczy
będącego  następstwem  normalnego  zużycia.  Jednak  wydłużenie  okresu  rękojmi  jest  jak
najbardziej  zasadne,  zwłaszcza  w  odniesieniu  do  takich  elementów  budowy  jak  niecka
basenowa czy elementy dachu. Poza tym urządzenia wentylacyjne czy filtrujące wodę, mają
z  założenia  przepracować  kilkadziesiąt  lat,  tak  więc  ograniczanie  odpowiedzialności
Wykonawcy  za  wybudowany  obiekt  do  kilku  lat  pozbawione  jest  ekonomicznego
uzasadnienia.

3) PYTANIE:
Prosimy  o  wyrażenie  zgody  na  możliwość  fakturowania  przejściowego  (przynajmniej  3
faktury  częściowe).  Brak  możliwości  rozliczenia  miesięcznego  przy  tak  dużej  inwestycji  i
konieczności zaangażowania tak dużych środków finansowych bardzo obciąża Wykonawcę,
który  na  ponad  8  miesięcy  zamraża  swoje  środki  finansowe.  Prosimy  o  możliwość
fakturowania miesięcznego/kwartalnego co ułatwi realizację przedmiotowego zadnia oraz
zapewni Wykonawcy płynność realizacji innych inwestycji o funkcjonowanie na rynku. 
Realizując  przedmiotowe  zadanie  Wykonawca  finansuje  przez  ponad  pół  roku  realizację
inwestycji  dla  Zamawiającego,  jest  obciążony  kosztami  budowy,  kosztami  prowadzenia
działalności  nie uzyskujący w tym czasie żadnego wpływu z racji  wykonywanego zadania.
Wykonawca  chcąc  złożyć  korzystną  dla  Zamawiającego  ofertę  musi  wliczyć  koszty
zamrożenia  kapitału,  co  z  kolei  obciąży  wydatkowaniem  publicznego  Zamawiającego
wydającego Publiczne pieniądze. 

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego. Zamawiający dokona zmiany
ilości płatności poprzez modyfikację treści SIWZ.

4) PYTANIE:
Zamawiający  w  SIWZ  określa  wynagrodzenie  jako  ryczałtowe  (pkt.14).  natomiast
przedłożony  przedmiar  jako  pomocniczy.  Natomiast  w  pkt.  7.7  całkowicie  zaprzecza
poprzednim zapisom żądając załączenia do oferty kosztorysu ofertowego szczegółowego (w
jakim  celu  skoro  wynagrodzenie  jest  ryczałtowe).  Skoro  dokumentami  nadrzędnymi  w
wycenie  do przedmiarów jest  projekt  i  specyfikacja  techniczna to  po co zamawiającemu
kosztorys szczegółowy, który nie stanowi podstawy wyceny inwestycji. 
Nadrzędną jednak sprawą jest fakt, że przy wynagrodzeniu ryczałtowym, kosztorys zwłaszcza
szczegółowy nie jest dokumentem niezbędnym jako załącznik do oferty . Zgodnie z art. 25
ust.  1  ustawy PZP,  Zamawiający  może żądać  od wykonawców wyłącznie  oświadczeń lub
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. 

Zgodnie  z  wydanym  rozporządzeniem  Prezesa  Urzędu  Zamówień  Publicznych
UZP/DP/O/026/1526/13/AGKW-11063   z  dnia  02.12.2013r:  ,,…3)  Żądanie  przez
Zamawiającego  od  wykonawcy  przedłożenia  kosztorysu  ofertowego  przy  wynagrodzeniu
ryczałtowym wykonawcy stanowi naruszenie przepisu art. 25 ust. 1 zdanie 1 PZP, zgodnie z
którym w postępowaniu o udzielenie Zamówienia publicznego,  zamawiający  może żądać
wyłącznie  oświadczeń  i  dokumentów  niezbędnych  do  przeprowadzenia  postępowania.
Kosztorys nie jest dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia postępowania na roboty
budowlane rozliczane ryczałtowo (…) Zbędność kosztorysu wynika również z faktu, iż jego
sporządzenie i  przedstawienie przez Zamawiającego nie zwalnia wykonawcy z  obowiązku
podania oferty cenowej całkowitej, z uwzględnieniem wszystkich kosztów i prac niezbędnych
do  wykonania  przedmiotu  Zamówienia,  niezależnie  od  ich  przewidzenia  przez
Zamawiającego  w  przedmiarze  (…)  Żądanie  kosztorysu  ofertowego  od  wszystkich



wykonawców Zamówienia na roboty budowlane rozliczane ryczałtowo jest nie tylko zbędne,
ale jednocześnie może ograniczać konkurencję w ubieganiu się przez wykonawców o tego
rodzaju  Zamówienia.  Po  pierwsze  wypełnienie  tego  wymogu  stanowi  niepotrzebne
utrudnienie  w  konkurowaniu  p  zamówienie  Publiczne  i  w  konsekwencji  może  skłonić
niektórych  wykonawców  do  odstąpienia  od  udziału  w  postępowaniu…  po  drugie,
niezałączenie  przez  wykonawców  zbędnych  dla  celów  postępowania  o  udzielenie
Zamówienia publicznego kosztorysów może skutkować odrzuceniem ofert, w których zostały
zaproponowane  najkorzystniejsze  warunki  realizacji  Zamówienia,  w  szczególności  ofert
z najniższą ceną”. 
W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie wymogu załączenia kosztorysu ofertowego
do oferty. 

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dopuszcza taką zmianę SIWZ. Z uwagi na specyfikę zadania remontowego oraz
możliwość wystąpienia robót zamiennych oraz dodatkowych i uzupełniających, Wykonawca
wybrany  do  realizacji  zamówienia  zobowiązany  jest  do  przedstawienia  kosztorysu
szczegółowego, ponieważ Zamawiający chce mieć podstawę do rzetelnego ustalenia ceny
takich robót. 

5) PYTANIE:
W związku z powyższym pytaniem wnosimy o usunięcie z formularza ofertowego zapisów
dotyczących  wpisania  stawki  roboczogodzin,  kosztów  pośrednich  oraz  zysku.  Przy
wynagrodzeniu ryczałtowym Zamawiający nie ma podstawy żądać takich dokumentów od
Wykonawców.
 
ODPOWIEDŹ:
Jeśli wykonawca jest zobligowany przedłożyć kosztorys ofertowy, to nie jest problemem by
w formularzu ofertowym uzupełniono odpowiednie rubryki. 

6) PYTANIE:,
Wnosimy  o  zmianę  zapisów  umowy§  1  pkt.  3.  Zamawiający  nie  może  żądać  na  etapie
podpisywania umowy aby Wykonawca znał wszystkich podwykonawców, z którymi będzie
współpracował  na  etapie  realizacji  prac.  Wykonawca  na  etapie  oferowania  oraz
podpisywania  umowy  zgodnie  z  PZP  zobowiązany  jest  podać  zakres  prac  powierzonych
Podwykonawcy. 
Zgodnie  z  art.  36  ust.  4  ustawy  PZP  Zamawiający  może  żądać  od  wykonawców  jedynie
wskazania  w  ofercie  części  zamówienia  (zakresu),  której  wykonanie  powierzy
podwykonawcom.  W związku  z  powyższym  żądanie  od  wykonawcy  takich  informacji  jak
nazwa i adres podwykonawcy narusza ten przepis. 
Ponadto w odpowiedzi Prezesa Urzędy zamówień Publicznych z upoważnienia Prezesa rady
Ministrów  na  interpelację  nr   1572  w  sprawie  przepisów  określających  przekazanie
zamówienia publicznego podwykonawcom czytamy co następuje: 
,,(…) na etapie postępowania oraz zawierania umowy wykonawca nie jest w stanie wskazać
z  nazwy  wszystkich  podwykonawców  oraz  z  uwagi  na  zmienność  sytuacji  gospodarczej
zapewnić  ich  udziału  przy  realizacji  zamówienia  publicznego  (np.  dużej  inwestycji
budowlanej ) (…)” 
W związku z czym wnosimy o wykreślenie przywołanego zapisu również z projektu umowy.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający  podtrzymuje  dotychczasowe zapisy SIWZ.  Zamawiający  jako odpowiedzialny
solidarnie  za  zapłatę  wynagrodzenia  podwykonawcy  ma  obowiązek  wiedzieć,  jaki
podwykonawca będzie brał udział w realizacji zamówienia. Ponadto we wzorze umowy w
katalogu  dopuszczalnych  zmian  umowy,  wskazano  tam  zmianę  w  zakresie  zadań
powierzonych podwykonawcy,  tak więc w przypadku zmian w tym zakresie strony mogą
zawrzeć stosowny aneks.



7) PYTANIE:
Wnosimy o zmianę zapisów umowy § 4.1 pkt. 3. Wymaganie obecności kierownika robót
każdego dnia  jest  nadmiernym wymogiem.  Kierownik  robót  w okresie  realizacji  budowy
tj. ok. 8 miesięcy może zachorować, może mieć inne obowiązki np. rodzinne. 

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający  podtrzymuje  decyzje  o  codziennej  obecności  kierownika  robót  na  placu
budowy. W przeciwnym razie kierownik budowy nie byłby w stanie realizować obowiązków
wynikających  z  art.  22  Prawa  budowlanego  jak  np.  wstrzymania  robót  budowlanych
w przypadku zagrożenia.

8) PYTANIE:
Czy  zamawiający  dopuszcza  cesję  wierzytelności  wynikającą  z  umowy  na  zgłoszonego
i zaakceptowanego Podwykonawcę, Dostawcę. 

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający  dopuszcza  cesje  wierzytelności  wynikającą  z  umowy  na  zgłoszonego
Podwykonawcę

Prezes Zarządu
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