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ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w
Czerwonej Wodzie”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania o treść
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Niniejszym udzielam wyjaśnień.

PYTANIE NR 1
w rozdziale XII ust. 6 widnieje zapis, iż cenę w ofercie należy określić z dokładnością do trzech
miejsc po przecinku. Prawdopodobnie nastąpiła pomyłka i należy cenę wpisać do dwóch miejsc
po przecinku. Prosimy o doprecyzowanie.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1
Patrz modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

PYTANIE NR 2
W rozdziale XIV zamawiający prosi o dostarczenie do umowy polisy OC oraz dodatkowej
polisy - ubezpieczenie budowy. Wykonawcy z branży drogowych mają polisy nie tylko OC ale
zawierające więcej ubezpieczeń. Czy Zamawiający uzna taką polisę i wykonawca nie będzie
narażony na dodatkowe koszty (jak również siebie)?
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2
Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale XIV. Informacja
o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
o zamówienie publiczne podał informację zgodnie z którą na Wykonawcy ciąży obowiązek
dostarczenia dokumentów w postaci kopii polisy ubezpieczeniowej, która swoim zakresem
potwierdzi:
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500000 zł, w całym okresie trwania umowy;
- że budowa jest ubezpieczona od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych ubezpieczenie winno objąć roboty, urządzenia oraz sprzęt budowy na kwotę nie mniejszą niż:
ZADANIE 1 –Przebudowa nawierzchni ul. Czerwionki w Czerwonej Wodzie -180000 zł,
ZADANIE 2 –Przebudowa nawierzchni ul. Kolejowej w Czerwonej Wodzie –120000 zł,w całym
okresie trwania umowy

Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca dostarczył dwie polisy. Jeżeli Wykonawca przedłoży
kopie polisy, która swoim zakresem odpowiada warunkom zdefiniowanym w rozdziale XIV ust.4
SIWZ to zamawiający uzna taka polisę.
PYTANIE NR 3
W rozdziale XV - zabezpieczenie należytego wykonania umowy - Zamawiający zawarł zapis, iż :
UWAGA!!! W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w formie gwarancji/poręczenia z treści tych gwarancji/poręczeń musi w
szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty całej
kwoty zabezpieczenia nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego
zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności zatrzymania zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, bez potwierdzania tych okoliczności.
Zapis powyższy - zwłaszcza "bez potwierdzania tych okoliczności" jest niedopuszczalny.
Wypadałoby potwierdzić okoliczności jeśli nastąpi powyższa sytuacja.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3
Zamawiający nie wprowadza zmiany treści SIWZ w w/w zakresie.

PYTANIE NR 4
Czy do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4
Nie. Wykaz dokumentów, które Wykonawca ma obowiązek dołączyć znajduje się w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w rozdziale VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia
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