Fundusze
Europejskie

Rzeczpospolita
Polska

Program Regionalny

Unia Europejska
Z-..',',7:::- Zdrowe życie, czysty zysk

Nr sprawy: WJM. 271.14.2018.

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Mikołajki, dnia 18.10.2018r.

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania, zmiana SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu
W prowadzonym postepowaniu przetargowym na budowę Mazurskiej Pętli Rowerowej Etap I, II i IV"
wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania:
Pytanie nr 1
W załączonych przekrojach normalnych — Etap II część 5 zamieszczone są projekty dla gmin Węgorzewo,
Pozezdrze, Giżycko i Mił ki zaś zgodnie ze SIWZ ETAP II obejmuje miasto Orzysz, Pisz, Ruciane Nida z gmin ą
oraz powiatem piskim. Prosimy o załą czenie przekrojów normalnych odpowiedzialnych do tego ETAP-u.

Pytanie nr 2
Podanie właściwej daty składania i otwarcia oferty ponieważ w SIWZ w tekście jednolitym po zmianie z
dnia 03 października 2018 roku — data otwarcia ofert to 1 pa ździernika 2018r.

Pytanie nr 3
Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym odbędzie się na podstawie faktur częściowych i
końcowej za zrealizowane roboty, zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym.
Zamawiający przewiduje płatności częściowe i końcową.
Płatności częściowe stanowią 95% wynagrodzenia określonego w § 20 ust. 1 niniejszej umowy, wypłacane
będą w równych ratach raz na kwartał.
Pierwsza płatność, o której mowa w ust. 4, nastąpi po zakończeniu kwartału, w którym dokonano
przekazania placu budowy i rozpoczęto roboty budowlane.
Czy w przypadku podpisania umowę na początku grudnia 2018, odbierając plac budowy i rozpoczynając
prace budowlane (przyjmując w HRF 4 płatności), możemy starać się na koniec grudnia 2018 o płatność w
wysokości 25% z 95% wartości kontraktu mimo ze zaawansowanie prac będzie o wiele mniejsze? - wg
zapisów umowy płatności musza być równo podzielone na kwartały.
Pytanie nr 4
1. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie pobocza o nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie o gr 10 cm o stopniu przekruszenia C50/30 ( przekrój nr 5 rys. konstrukcja
nawierzchni )?
Pytanie nr 5
Czy zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni ścieralnej z kruszywa łamanego 0/16
mm
stabilizowanego mechanicznie o gr 10 cm o stopniu przekruszenia C50/30 ( przekrój nr 4 rys. konstrukcja
nawierzchni )?

Pytanie nr 6
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Czy zamawiają cy dopuszcza zrezygnowanie z tylko kwartalnych pł atności? Proponujemy pięć płatności
każda po 20% zaawansowania (z kwoty 95% wartoś ci kontraktu) wg. HRF przedstawionego przez
Wykonawce. Pozostałe 5% płatne po odbiorze końcowym.
Teraźniejsza kwartalna forma rozliczeń faworyzuje wię ksze firmy. Obecnie przy podpisaniu umowy pod
koniec roku 2018 pierwsza płatność z I kwartał zostanie zrealizowana na przeł omie kwietnia i maja 2019
co oznacza brak możliwoś ci sfinansowania prac przez małe firmy.

Pytanie nr 7
Proszę o zamieszczenie Ark. 1 znajdującego się na rys. 1.3 Orientacja gmina Węgorzewo. Obecnie brak go
w dokumentacji.

Pytanie nr 8
Czy zamawiający dopuszcza podłączenie pętli indukcyjnej do projektowanej sieci oświetlenia (pod wolną
fazę) w obrę bie MOR, a co za tym idzie zmianę lokalizacji tych urządzeń? Zapewni to długotrwałe działanie
urządzeń w przeciwieństwie do zasilania z baterii, które z zasady po kilku latach przestają działać.
Pytanie nr 9
Czy firma składająca ofertę na np. 4 odcinki, która wybrała opcje zatrudnienia osób poszukujących pracy w
ilości np 4 osób do każ dej z ofert, w przypadku realizacji 4 odcinków na raz bę dzie zmuszona zatrudnić 16
takich osób (po 4 na każdy odcinek) czy tylko 4 ?

Pytanie nr 10
Czy wybierając opcje zatrudnienia osób bezrobotnych, osoby te musza być zarejestrowane w Urzędzie
Pracy na obszarze którego realizowany bę dzie dany odcinek?

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2005r Prawo zamówie ń publicznych ( Dz. U. z 2015r
poz. 1579 ze zm.), zwana dalej PZP, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1.
Przekroje normalne dla etapu II znajdują się w Projekcie Wykonawczym zamieszczonym w ogłoszeniu.

Ad. 2
Zamawiający poprawił zapis
Ad. 3 i 6
Na podstawie art. 38 ust. 4 Zamawiający dokonuje zmiany ust. 4 § 21 załącznika nr 5 do siwz, który
otrzymuje brzmienie:
„4. Płatności częściowe stanowią 95% wynagrodzenia okreś lonego w § 20 ust. 1 niniejszej umowy,
wypłacane będą w ratach kwartalnych na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiają cego protokołów
odbioru robót wykonanych w rozliczanym kwartale."

Ad. 4 i 5
Zamawiający nie wyraża zgody.

Strona 2 z 4

Fundusze
Europejskie
Reonainy
Regionalny

Rzeczpospolita
Polska

1
.
1,"
.:'
;'7:-: Zdrowe Zycie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Ad. 7.
W Projekcie wykonawczym na sytuacji 1.3 gmina Węgorzewo wszystkie arkusze zaczynają się od 2-10 do
2-36 (gmina Węgorzewo) i są zamieszczone w dokumentacji przetargowej. W projekcie budowlanym
natomiast nie występuje arkusz 1.3 gmina Węgorzewo, tylko 1.2 (arkusz 1.3 to w tym wypadku gm.
Pozezdrze).
Ad. 8.
Zamawiający nie wyraża zgody.
Ad. 9.
Na każdą z części należy złożyć oddzielną ofertę, która będzie podlegała ocenie w oparciu o kryteria
okreś lone dla danej częś ci. Nie ma zakazu wykazania tych samych osób dla każdej z części pod warunkiem
że będą one brały udział w realizacji każdej z części.

Ad. 10.
Osoby muszą posiadać status osoby bezrobotnej, nie ma ograniczenia terytorialnego.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 PZP Zamawiający dokonuje następujący
zmian w SIWZ:
1) W ust. 5 w części 5 SIWZ po pkt. 2 dodaje się pkt. 3 w brzmieniu:
„3) Zamawiający informuje, ze w ramach niniejszego zamówienia nie będą wykonywane roboty
związane z budową MOR 13 Okartowo w Okartowie. Powyższego nie należy uwzględniać do wyceny."
(http://7cudowmaLur.pl/files/karolsyta12O l 8/7 cudow/Dokumentacia)

2)

W ust. 5 w części 5 SIWZ po pkt. 2 dodaje się pkt. 3 w brzmieniu:
„3) W związku z rezygnacją Gminy i Miasto Pisz z wykonywania remontu nawierzchni mostu w
miejscowości Kwik Zamawiający wprowadza zmianę w tej części polegającej na usunięciu z folderu
dotyczącego części 5. polegającą na usunięciu dokumentacji i przedmiarów, znajdujących się pod
poniższym linkiem, składających się na ten zakres prac. Powyższego nie należy uwzględniać do
wyceny."

3)

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 Mikoł ajki, do dnia 5 listopad 2018r. do godziny
11:00.
2)

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego — Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie
2020 ul. Kolejowa 6 11-730 Mikoł ajki, w dniu 5 listopada 2018r. o godzinie 11:20;
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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.

W związku ze zmianą terminu składania ofert zgodnie z art. 38 ust. 6 PZP w związku z art. 12 a ust. 1 PZP
zmianie uległa również treść ogłoszenia o zamówieniu. Zmiana ogłoszenia została przekazana do publikacji
w Dzienniku Urzędowym Publikacji Unii Europejskiej w dniu 17 października 2018r.
Dokonana zmiana stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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