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                                                                                Gniezno, dnia 20 listopada 2012 r.      
                                
                                                                                               

dotyczy:   PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO  ZP/JRP/3/2012 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 Nr 113,poz.759 z późn. zm.) 
na: ROBOTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ 

Kontrakt nr 2 „ Projekt i Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w msc. 
Lulkowo” realizowany w ramach projektu: 

 
„System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych 

Porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w 
Lulkowie” 

nr POIS.02.01.00-00-008/11. 
 

 
     URBIS Spółka z o. o. w Gnieźnie podaje do wiadomości, że  w trakcie procedury 
przetargowej  dotyczącej  ww. zadania wpłynęły zapytania, na które Zamawiający 
udzielił odpowiedzi według poniższych: 
 
 

Zapytania i odpowiedzi na pytania 
 

         Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z 
późn. zm.), Zamawiający przekazuje pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami, jak również 
przekazuje treść zmian wprowadzonych do SIWZ. 
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Pytanie  217 

 
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych 
zwracamy się z prośba o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 
We wzorze karty gwarancji jakości na sprzęt i części zamienne (strona 51) 
Zamawiający zamieścił zapis w pkt 4.f., że Wykonawca będzie przeprowadzać 
określone kontrole, konserwację i naprawy dostarczanego sprzętu, gwarantuje 
dostawę części zamiennych koniecznych do przeprowadzenia napraw i ponosić 
będzie koszty takich zobowiązań. Z kolei na stronie 112 PFU Zamawiający zamieścił 
wymóg odnośnie gwarancji min. 24 miesięcy, obejmujący tzw. Pełny serwis – łącznie 
z dojazdem na miejsce serwisowania, usługa serwisową, wymiana części i płynów 
eksploatacyjnych. 
 
 
Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca właściwie rozumie powyższe zapisy w 
świetle pkt 3 Zakres zamówienia na stronach 11-13 PFU, to jest, że: 
1. Koszty części szybkozużywających się i eksploatacyjnych będę ponoszone przez 
Zamawiającego, również podczas przeglądów, 
2. Bieżące czynności obsługowe maszyn i urządzeń, w tym ich dozór, czyszczenie, 
codzienna konserwacja, uzupełnianie lub wymiana materiałów eksploatacyjnych (np. 
oleje, smary, filtry wentylacji czy klimatyzacji, drut do prasy), wymiana części 
zużytych/ zużywających się (np. zawory/ dysze separatorów optycznych, gumy 
zbieraków przenośników, uszczelnienia taśm) zgodnie z potrzebami i utrzymanie w 
gotowości do pracy, jak również usuwanie prostych usterek należą do zadań i 
obowiązków pracowników utrzymania ruchu ze strony Zamawiającego, a czynności 
te będę wykonywane przez przeszkolony przez Wykonawcę personel 
Zamawiającego. 
 
Odp: 
 
Potwierdzamy właściwe rozumienie przez Wykonawcę zapisów SIWZ wyrażone 
w treści pytania. Jednocześnie zastrzegamy, że nie dotyczy to czynności 
serwisowych dotyczących maszyn, urządzeń i wyposażenia określonych w 
punkcie 5.6. PFU dla których Zamawiający wymaga Pełnego serwisu – łącznie z 
dojazdem na miejsce serwisowania, usługa serwisową, wymianą części i 
płynów eksploatacyjnych. 
 
 

 

Pytanie 218 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Kontrakt nr 1 – Projekt i budowa Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów w m. Lulkowo”. 
W nawiązaniu do Państwa odpowiedzi nr 32 - zwracamy się z prośbą o określenie ile 
wynosi okres Rękojmi? Zgodnie z SIWZ pkt 8 ppkt 4 okres ten wynosi 24 miesiące a 
według powyższej odpowiedzi 36 miesięcy. 
 
 
 



Odp: 
 
Odpowiadając na pytanie 32 intencją Zamawiającego było ujednolicenie 
zapisów dotyczących okresu gwarancji wynoszącego 24 miesiące i okresu 
rękojmi wynoszącego 36 miesięcy. 
Zamawiający potwierdza że okres rękojmi wynosi 36 miesięcy od daty 
wystawienia Świadectwa Przejęcia dla całości Robót w związku z powyższym 
zmianie ulega SIWZ w punkcie 8 ppkt 4. 
 
 

 

Pytanie  219 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Kontrakt nr 1 – Projekt i budowa Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów w m. Lulkowo”. 
W nawiązaniu do Państwa odpowiedzi nr 138 zwracamy się z prośbą o 
potwierdzenie, że wskazana w odpowiedzi pozycja nr 18.8 to oczywista omyłka 
pisarska i prawidłowa pozycja to nr 18.5. 
 
Odp: 
 
Zamawiający potwierdza że w odpowiedzi na pytanie 138 wystąpiła omyłka 
pisarska. 
 
 

 

Pytanie  220 

 
Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania: 
1. W związku z odpowiedziami z dnia 18.10.2012r. pytanie nr 134. Prosimy o 
informację czy zmianę poprzez wykreślenie pkt. 6,7 i 8 odnośnie gwarancji jakości 
należy dokonać również w załączniku nr 6 Wzór gwarancji technologicznej? 
 
Odp: 
 
Pytanie i odpowiedź 134 dotyczy wzoru karty gwarancji jakości na sprzęt i 
części zamienne a nie wzoru gwarancji technologicznej i zmiana dotyczyła 
wykreślenia punktów 6,7 i 8 we wzorze karty gwarancji jakości na sprzęt i 
części zamienne co Zamawiający uczynił zamieszczając dnia 18.10.2012 
poprawiony tom II SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 

Pytanie 221 

 
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych 
zwracamy się z prośba o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Biorąc pod uwagę treść następujących dokumentów przetargowych: pkt 
9 ust. 3 ppkt c) SIWZ, odpowiedź na pytanie nr 138 oraz załącznik do 



oferty prosimy o informację czy Zamawiający odpowiedzią na pytanie nr 
138 dokonał zmiany warunków udziału w postępowaniu w zakresie 
wprowadzenia minimalnej kwoty ubezpieczenia działalności 
projektowej, koniecznej do wykazania przez Wykonawcę na etapie 
oferty? Prosimy o dokładne dane gdzie znajduje się klauzula 18.8. w 
załączniku do oferty i ogólnie w projekcie umowy (FIDIC)? Ponadto 
prosimy o informację, czy zdaniem Zamawiającego klauzula 18 odnosi 
się do wymogów dot. ubezpieczenia na etapie realizacji Kontraktu czy 
odnosi się jednak do warunków udziału w postępowaniu przetargowym 
już na etapie spełniania warunków udziału w postępowaniu? 

 
Odp: 
 
Zamawiający odpowiedzią na pytanie 138 nie dokonał zmiany warunków 
udziału w postępowaniu w zakresie wprowadzenia minimalnej kwoty 
ubezpieczenia działalności projektowej.  
Omyłkowo została w odpowiedzi przywołana klauzula 18.8 co stanowi 
oczywistą omyłkę pisarską.  
Zapisy klauzuli 18.5. dotyczą ubezpieczenia na etapie realizacji kontraktu i nie 
odnoszą się do warunków udziału w postępowaniu. Warunki udziału w 
postępowaniu określa punkt 9 tomu I – Instrukcja dla Wykonawców 

 
2. Biorąc pod uwagę obecność na stronie internetowej Zamawiającego (w 

zakładce dot. niniejszego przetargu) w pierwszym okresie trwania 
przedmiotowego przetargu w ramach odpowiedzi na pytania dot. SIWZ 
z dn. 15.10.2012r. odpowiedzi na pytanie nr 28 o treści dot. 
rozbieżności między SIWZ, zapisami umowy, wzorów kart 
gwarancyjnych a załącznikiem do oferty odnośnie okresów gwarancji i 
rękojmi a aktualny brak na stronie internetowej Zamawiającego 
wskazanego pytania i odpowiedzi i co za tym następuje zmiana 
numeracji kolejnych pytań i odpowiedzi – prosimy o informację, jak 
należy traktować odpowiedź na pytanie nr 28 w pierwotnej wersji i jakie 
były przyczyny usunięcia z obecnie dostępnej dokumentacji 
przetargowej ww. pytania. 

 
Odp: 
 
Wszystkie pytania i odpowiedzi mają jednolitą numerację i zostały 
udostępnione oferentom. Zmiana SIWZ dotycząca zapisów gwarancji i rękojmi 
została zawarta w odpowiednich pytaniach i odpowiedziach do przetargu a 
także w zmienionym wzorze umowy. 
 
 

 
Powyższe wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SIWZ.   
W związku z treścią art. 12a ust. 2 pkt 1 oraz art. 38 ust. 4a ustawy Pzp  
Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 27 listopada 2012 r. 
Godzina i miejsce składania ofert pozostają bez zmian. Miejsce otwarcia ofert 
pozostaje bez zmian. Zmianie natomiast ulega godzina otwarcia ofert z 1130 na 1300 

 


