
       
   

 

 

 
 

 Łańcut, dnia 7 maja 2013   

3/ZP/2013 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na - Pomoc techniczną dla Jednostki 
Realizującej Projekt w ramach projektu „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli 
Dalszej” współfinansowanego ze  środków Unii  Europejskiej w ramach  Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013 w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno – 
ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I - Gospodarka wodno – ściekowa. 

 

Informuję, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Pomoc 
techniczną dla Jednostki Realizującej Projekt wpłynęły zapytania. 

 

Pytanie 15: W odpowiedzi na pytanie 14 Zamawiający nie wskazał kontraktów jakie są/będą 
realizowane w ramach Projektu a jedynie wskazał adres strony internetowej z przetargami z roku 
2012. 

W odniesieniu do przedstawionego w SIWZ „Działania nr 4 – bieżące doradztwo w postepowaniach            
o udzielenie zamówienia publicznego dla Kontraktów prowadzonych przez Zamawiającego                        
w związku z realizacją Projektu” brak w Opisie Przedmiotu Zamówienia informacji jakie kontrakty 
będą realizowane w ramach Projektu. Uniemożliwia to wycenę Działania nr 4, bo Zamawiający 
wskazał adres internetowy z postępowaniami zakończonymi wyborem wykonawców, natomiast nie 
napisał kontraktów jakie będzie realizował.  

Prosimy o podanie jakie konkretne postępowania na roboty/usługi/dostawy będzie obsługiwać Pomoc 
techniczna. Zwracamy uwagę, że załącznikiem do Umowy na Pomoc techniczną pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą jest SIWZ, w tym Opis Przedmiotu Zamówienia, natomiast 
załączników tych nie stanowią informacje zawarte na stronie internetowej Zamawiającego                         
i obowiązkiem Zamawiającego jest przedstawienie Opisu Przedmiotu Zamówienia w sposób 
jednoznaczny, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
sporządzenie oferty.      

Odpowiedź: Zamawiający dodaje do Opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ, dodatkową treść                     
o brzmieniu: 

„Kontrakty prowadzone przez Zamawiającego w ramach Projektu. 

Kontrakty zrealizowane: 

1. Wykonanie projektu budowlanego. 
2. Wykonanie studium wykonalności. 
3. Opracowanie kosztorysów inwestorskich. 



Kontrakty realizowane: 

1. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej w ramach projektu „Rozbudowa i 
przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej” współfinansowanego ze  środków Unii  
Europejskiej w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013 
w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM 
priorytetu I - Gospodarka wodno – ściekowa. 

2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. 
3. Pomoc techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt. 
4. Nadzór autorski. 

Kontrakty do zrealizowania: 

1. Promocja projektu.” 

Pytanie 16: W odpowiedzi na pytanie 7 Zamawiający częściowo zmodyfikował § 9 wzoru umowy. 
Wnioskujemy o wykreślenie pkt. 4 i 5 § 9 ze zmodyfikowanego wzoru umowy, jako nieuzasadnione               
i nadmierne w odniesieniu do zamówienia na usługi.   

Odpowiedź: Zamawiający uwzględnia zaproponowaną modyfikację § 9 zmieniając jego 
postanowienia w sposób jak poniżej: 

§9 

1. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy będzie/nie będzie 
(niepotrzebne skreślić) powierzał wykonania jakichkolwiek prac podwykonawcom.  

2. Zlecenie wykonania części umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego za wykonanie tej części. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia 
i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.  

3. Podwykonawcy muszą spełniać wszystkie warunki (w zakresie wiedzy, kwalifikacji i uprawnień 
zawodowych - jeśli podwykonawca ma przejąć prace lub czynności, co do których potrzebne są 
ustawowe uprawnienia) w stopniu nie gorszym niż były wymagane od Wykonawcy.  

 


