PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA
opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a także pełnienie nadzorów
autorskich, wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleń, uzgodnień i decyzji
administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych na zadanie pn.:„Budowa
infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Budowy Szczecińskiej Kolei
Metropolitalnej (Linia 406: Budowa węzłów przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z
integracją transportu: 1. Stacja Police; 2. Przystanek Police Piłsudskiego.
Zamawiający, na podstawie art.38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U.2013.907 j.t. ze zmianami), przekazuje treść wniesionych zapytań wraz z
wyjaśnieniami.
Pytanie nr 1. Zamawiający w rozdz.V ust.3 ppkt.3 (warunki udziału w postępowaniu) zawarł
następujące wymaganie:
„Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 500 000,00 zł”.
Natomiast w projekcie umowy (zał. Nr 2 do SIWZ) umieszczono W §13 ust. 1 zapis:
„Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu w dniu podpisania umowy polisy
ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności z zakresu projektowania, na
sumę gwarancyjną nie niższą niż cena ofertowa brutto. Polisa ta musi uwzględniać okres trwania prac
projektowych do czasu ich zakończenia”.
W zawiązku z powyższym prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga przedstawienia na dzień
składania oferty Polisy OC z tytułu prowadzonej działalności o wartości co najmniej 1.500.000 zł czy
przedłożenia polisy ubezpieczeniowej w dniu podpisania umowy o wartości nie mniejszej niż cena
ofertowa brutto?
Odpowiedzi: Zamawiający wymaga dostarczenia na dzień składania ofert polisy ubezpieczeniowej
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 400 000, 00 zł. W
dniu podpisania umowy policy zgodnie z §12 ust. 1.
W związku z powyższym rozdz.V ust.3 ppkt.3 otrzymuje brzemiennie:
„Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 400 000,00 zł”.
Pytanie nr 2. Zamawiający w rozdz. V ust.3 ppkt. 2lit.a (Warunki udziału w postepowaniu)zawarł
następujące wymaganie:

„Wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie usługi polegające na wykonaniu
dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy drogi o parametrach klasy minimum Z, o długości
minimum 500 mb wraz z infrastrukturą techniczną (sieci wod.-kan., sieci elektryczne) - każda,
zakończone uzyskaniem decyzji o Pozwoleniu na budowę lub decyzją o Zezwoleniu na Realizację
Inwestycji Drogowej”.
Z uwagi na zapisy z art.29 ust 2 pkt.12 Ustawy Prawo Budowlane, że przebudowa dróg nie wymaga
uzyskania pozwolenia na budowę a jedynie zgłoszenia robót budowlanych do właściwego organu
Administracji budowlanej, czy Zamawiający dopuści wykazanie się przez oferenta wykonaniem
dokumentacji na przebudowę drogi klasy minimum Z, o długości 500 mb wraz z pełna infrastruktura
techniczna , która zakończyła się wystąpieniem o zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających
pozwolenia na budowę.
Odpowiedzi: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne zapewniające
należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże, że:
wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie usługi polegające na wykonaniu
dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy drogi o parametrach klasy minimum Z, o długości
minimum 500 mb wraz z infrastrukturą techniczną (sieci wod.-kan., sieci elektryczne) - każda,
zakończona ostateczną decyzją administracyjną niezbędną do realizacji zadania np. decyzją o
Pozwoleniu na budowę, decyzją o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej lub zgłoszeniem
robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zakończonym brakiem sprzeciwu.

Ponadto Zamawiający precyzuje termin realizacji zadania inwestycyjnego - załącznik nr 2-wzór umowy
§ 11 pkt.1 otrzymuje brzemiennie:
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć Zamawiającemu w celu dokonania odbioru
Dokumentację w umówionej liczbie egzemplarzy w terminach wskazanych w Harmonogramie
Realizacji Zadania, lecz całość nie później niż do dnia ……………………………………………………………............
(12 miesięcy od daty podpisania umowy ), w tym:
1)
9 miesięcy na opracowanie dokumentacji projektowej
2)
3 miesiące na uzyskanie dokumentu lub decyzji na prowadzenie robót budowlanych;

W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia
29.10.2018r. do godziny 10.30 .Stosowne zmiany zostały wprowadzone w na stronie Urzędu
Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Gminy Police.

