
   Biała Podlaska 01.08.2012r.

 

Wyjaśnienia treści SIWZ

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego: wykonanie usługi całodobowego dozoru obiektu 
użyteczności publicznej przy ul. Brzeskiej 41 w Białej Podlaskiej (Identyfikator sprawy 
U/6/2012)

 

Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”, w związku ze złożeniem przez jednego z 
Wykonawców wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
dotyczących przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi całodobowego dozoru obiektu 
użyteczności publicznej przy ul. Brzeskiej 41 w Białej Podlaskiej (Identyfikator sprawy 
U/6/2012), wyjaśniam:

Zapytanie nr 1:

Zamawiający – na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy – Pzp – zastrzega sobie prawo do zmiany treści 
umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia i na etapie podpisywania umowy lub wystąpienie których nie zależy od 
woli stron umowy w sprawie zamówienia publicznego

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza poniższe zapisy w treści umowy:

- konieczność zmiany osób, względnie pojazdów uczestniczących w wykonaniu zamówienia;

- wystąpienie konieczności wykonania usług dodatkowych, od których zależy wykonanie 
przedmiotu zamówienia;

- możliwość przedłużenia bądź skrócenia terminu wykonania zamówienia i innych terminów 
umownych;

- możliwość zmiany umówionego wynagrodzenia wynikającego z porównania rozmiaru i wartości 
usług dodatkowych z usługami pierwotnie zamówionymi.

Odpowiedź:

Przypadki, w których dopuszczone są zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty 
zostały wymienione w rozdz. VIII punkt 7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w § 9 
wzoru umowy. W przypadku usług dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym, 
zgodnie z przepisami ustawy Pzp zlecić je można na podstawie odrębnego zamówienia i nie 
stanowi elementu umowy zawieranej na podstawie przedmiotowego zamówienia.

Zapytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku zmiany podatku VAT, ustalonego 
zgodnie z przyszłym projektem, który jest przedmiotem dyskusji w Sejmie?

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią punkt 7 lit d) rozdz. VIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Zamawiający zmiany postanowień umowy w zakresie zmiany ceny zamówienia w przypadku, gdy 
wynika ona ze zmian w obowiązującym prawie i jest obligatoryjna dla Wykonawcy (np. zmiana 
podatku VAT).

Zapytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuszcza waloryzację wynagrodzenia umownego o wskaźnik wzrostu rocznej 



ceny minimalnej?

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią punkt 4.4. rozdz. IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia cena podana 
przez Wykonawcę w ofercie, podczas realizacji umowy nie podlega waloryzacji.

Zapytanie nr 4:

Czy wadium może zostać wniesione przez lidera konsorcjum?

Odpowiedź:

Wadium w postępowaniu może być wnoszone przez każdego z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, w tym lidera konsorcjum, jednakże w sposób 
umożliwiający identyfikację podmiotu wspólnego, którego oferta została tym wadium 
zabezpieczona.

Zapytanie nr 5:

W odniesieniu do zapisu SIWZ:

„Wykonawca posiada umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
związanej z wykonywaniem robót budowlanych na kwotę co najmniej 50 000,00zł.”

Usługa ma polegać na ochronie osób i mienia, czemu więc Zamawiający żąda przedstawienia polisy 
na roboty budowlane?

Odpowiedź:

Zamawiający omyłkowo zawarł w powyższym zapisie stwierdzenie o posiadaniu polisy w zakresie 
robót budowlanych. Prawidłowy zapis powinien dotyczyć posiadania polisy w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia. W związku ze 
stwierdzoną omyłką zostanie odpowiednio zmienione ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacja 
istotnych warunków zamówienia. Zmieniona SIWZ będzie dostępna na stronie internetowej 
Zamawiającego. W związku z wprowadzoną zmianą treści SIWZ Zamawiający nie przedłuża 
terminu składania ofert.

 


