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OŜarowice, dnia 16.10.2009r. 

 

Uczestnicy postępowania 

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne pn. Wykonywanie czynności Inwestora 
Zastępczego dla zadania „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu 
Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno - ściekowa”,  
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2007 – 2013, Priorytet V. Środowisko, Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa. 

 

W związku z wnioskiem jednego z wykonawców w sprawie udzielenia odpowiedzi 
na jego pytanie, zamawiający w załączeniu przesyła treść pytania oraz udziela wyjaśnień w 
trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Pytanie 1 

Część C SIWZ tj. IDW punkt I „Przedmiot zamówienia” p. 2.1.16 – Prosimy o 
uszczegółowienie zakresu zadań w ramach „Dokonywania pełnej sprawozdawczości 
finansowej”, szczególnie w kontekście zakresu zadań opisanych w pkt. 2.1.17 oraz biorąc pod 
uwagę zapisy ustawy o rachunkowości (Ustawa o rachunkowości. Rozdział 5: Sprawozdania 
finansowe jednostki (Dz. U. z 1994r. Nr 121, poz. 591)) 

Odpowiedź 1 

Sprawozdawczość, o której mowa w pkt. 2.1.16 nie dotyczy sprawozdań finansowych w 
rozumieniu ustawy o rachunkowości, lecz sprawozdań związanych z realizacją zadania 
inwestycyjnego, dla którego wykonawca sprawować będzie obowiązki Inwestora 
Zastępczego. Dotyczy to w szczególności róŜnych zestawień stopnia zaawansowania robót, 
stopnia wykorzystania środków z dotacji i ze środków własnych, czy teŜ odchyleń 
finansowych i rzeczowych od załoŜonego harmonogramu rzeczowo – finansowego. Inwestor 
Zastępczy zobowiązany jest równieŜ do prowadzenia sprawozdawczości w ujęciu 
finansowym wymaganym przez Instytucje finansujące realizację przedmiotowego projektu.   

Pytanie 2 

Część C SIWZ tj. IDW punkt I „Przedmiot zamówienia” p. 2.2. – Prosimy o potwierdzenie, 
Ŝe w zakresie usług „Przygotowanie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy 
robót projektowych i budowlanych” wchodzi sporządzenie pełnej dokumentacji przetargowej 
tj. opracowanie: 

a) Ogłoszenia o przetargu 
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b) Instrukcji dla Wykonawców 

c) Opisu przedmiotu zamówienia 

d) Kosztorysu inwestorskiego 

e) Wzoru Umowy na roboty projektowe i budowlane 

Odpowiedź 2 

Zamawiający potwierdza, Ŝe w zakresie usług Przygotowanie postępowania przetargowego na 
wybór wykonawcy robót projektowych i budowlanych” wchodzi sporządzenie pełnej 
dokumentacji przetargowej, a w szczególności : 

a) Ogłoszenia o przetargu 

b) Instrukcji dla Wykonawców 

c) Opisu przedmiotu zamówienia 

d) Wzoru Umowy na roboty projektowe i budowlane 

a nadto:  

e) wybór trybu lub trybów postępowań,  

f) nadzór nad prowadzeniem stosownej dokumentacji, w tym opracowanie specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia wg warunków ustawy Prawo zamówień publicznych 

z dnia 29 stycznia 2004 roku (j. t. Dz. U. z 2007 roku nr 223 poz. 1655 z późn. zm.),  

g) sporządzanie w razie potrzeby ekspertyz, opinii i analiz w zakresie oceny ofert,  

h) udział w pracach komisji przetargowej,  

i) przygotowanie odpowiedzi na zapytania uczestników postępowania,  

j) przygotowanie rozstrzygnięć protestów, 

k) doradztwo związanie z ewentualnymi postępowaniami odwoławczymi i skargowymi, 

l) rozwiązywanie problemów wyłaniających się przed podpisaniem umowy o 

zamówienie publiczne,  

m) świadczenie bieŜącego doradztwa z zakresu udzielenia zamówień publicznych, a takŜe 

organizacji procesu inwestycyjnego. 

Opracowanie kosztorysu inwestorskiego wchodzi w zakres dokumentacji projektowej. 

Pytanie 3 

Część C SIWZ tj. IDW punkt I „Przedmiot zamówienia” p. 2.3. – Prosimy o 
uszczegółowienie zakresu usługi „Promocja Projektu” tzn. o podanie: 

a) Ilości przewidywanych artykułów prasowych – np. 1 raz na kwartał, 

b) Ilości tablic informacyjnych i pamiątkowych – np. po 1 sztuce na kaŜde zadanie, 
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c) Jakiego typu materiały informacyjno-promocyjne oraz jaką ilość Zamawiający 
przewidział – artykuły w prasie, ulotki, broszury czy inne? 

Odpowiedź 3  

Zamawiający wyjaśnia, Ŝe zgodnie z zapisami Części C SIWZ „Instrukcja Dla 
Wykonawców”, pkt. 2.3 Promocja projektu, Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
wszelkich działań promocyjnych projektu zgodnie z art. 8 Rozporządzenia Komisji nr 
1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 roku ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Co do zasady Wykonawca 
po uzgodnieniu z Zamawiającym i według jego dyspozycji będzie prowadził działania 
promocyjne, zgodnie z „Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Beneficjentów z zakresie 
informacji i promocji”, nawiązującymi do przedstawionej powyŜej podstawy prawnej. 

Pytanie 4 

Nawiązując do rozstrzygniętych protestów prosimy o potwierdzenie, Ŝe oferent spełniać 
będzie wymagania określone w SIWZ w zakresie transportu i łączności jeŜeli oświadczy, Ŝe 
będzie dysponował 2 szt. samochodów terenowych w przypadku wygrania przedmiotowego 
przetargu. 

Odpowiedź 4 

Zamawiający podtrzymuje zapisy w zmodyfikowanej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

Pytanie 5 

Część B SIWZ tj. Wzór Umowy § 7 – Prosimy o wyjaśnienie zapisu, który mówi, Ŝe osoby 
wskazane przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia nie będą pełnić 
toŜsamych lub podobnych funkcji na rzecz innych podmiotów podczas obowiązywania 
Umowy. Zapis ten moŜna rozumieć w ten sposób, Ŝe od dnia podpisania Umowy do dnia jej 
zakończenia cały zespół specjalistów moŜe być zaangaŜowany tylko na przedmiotowej 
inwestycji, co naszym zdaniem jest bezzasadne, poniewaŜ pełnienie skutecznej usługi w 
zakresie opisanym w SIWZ nie wymaga pełnego zaangaŜowania całego zespołu specjalistów 
podczas trwania realizacji od początku do końca. 

Odpowiedź 5 

Zamawiający wyjaśnia, Ŝe przedmiotowy zapis naleŜy rozumieć w ten sposób, Ŝe osoby 
wykazane w ofercie nie mogą być zaangaŜowane przy realizacji innych usług w takim 
zakresie, aby to kolidowało z obowiązkami wynikającymi z realizacji przedmiotowego 
zamówienia. 
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Pytanie 6 

Część B SIWZ tj. Wzór Umowy § 15 dot. Ubezpieczenia – Prosimy o potwierdzenie, Ŝe 
posiadanie przez Wykonawcę Polisy Ubezpieczeniowej opisanej w IDW p. III „Warunki 
uczestnictwa” pp. 4c) wyczerpuje wymaganie dotyczące ubezpieczenia opisane w § 15 p. 1 
Wzoru Umowy. 

Odpowiedź 6 

Tak, zamawiający potwierdza. 

Pytanie 7 

Pytanie dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Działając na podstawie art. 
38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 07.Nr223, poz.1655 ze zm.) prosimy  
o podanie: jaki zakres usług jest przewidziany dla Wykonawcy na okres od. 31.12.2011  
do 31.12.2013r. 

Odpowiedź 7 

Zamawiający wyjaśnia, Ŝe okres realizacji robót budowlanych podanych w Programie 
Funkcjonalno – UŜytkowym: 31.12.2011r., powinien być: 31.12.2013r. W związku  
z powyŜszym zakres usług w całym okresie zamówienia na wykonanie czynności 
Inwestorstwa Zastępczego jest jednolity w zakresie opisanym w SIWZ tj. do dnia 
31.12.2013r. Tym samym Zamawiający prostuje zapis dotyczący terminu realizacji robót 
budowlanych w Programie Funkcjonalno – UŜytkowym w pkt. 1.1.4 ZałoŜenia do 
opracowania Programu Funkcjonalno - UŜytkowego: 
- dla zadania „Budowa biologiczno – mechanicznej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji 
OŜarowice” na stronie 14, 
- dla zadania „Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy OŜarowice”  
na stronie 15, 
- dla zadania „Budowa kanalizacji wraz przepompowniami dla gminy Mierzęcice”  
na stronie 15, 
- dla zadania „Budowa kanalizacji wraz przepompowniami dla Sołectwa Brynica – gmina 
Miasteczko Śląskie” na stronie 15, z dnia 31.12.2011r. na 31.12.2013r.     
 

 


