Odpowiedź na pytanie oferenta z dnia 10.09.2012 r.

Pytanie 1
Czy Zamawiający zgodnie z OPZ pkt. 4.2.1. ppkt. (c i (i, będzie wymagał od wykonawcy
przygotowania protokołów PT i OT wniesienia na majątek własny, dla wszystkich realizowanych
kontraktów na roboty?
Odpowiedź 1
Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy przygotowania protokołów PT i OT.
Pytanie 2
Czy Wykonawca zgodnie z OPZ pkt. 4.2.2. ppkt. (a i (c , winien założyć min. 1 pobyt w tygodniu w
siedzibie Zamawiającego obligatoryjnie?
Odpowiedź 2
Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca zgodnie z SIWZ-OPZ pkt. 4.1 winien założyć konsultacje i
doradztwo minimum raz w tygodniu, w dniu i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (na terenie
Czechowic-Dziedzic np. w siedzibie JRP, siedzibie Zamawiającego lub siedzibie biura Inżyniera
Kontraktu). Dodatkowe spotkania o których mowa, między innymi w SIWZ-OPZ pkt. 4.2.2. będą
odbywały się w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Pytanie 3
Czy Zamawiający zgodnie z OPZ pkt. 4.2.3 ppkt. (a, będzie wymagał reprezentowania prawnego
zamawiającego w procesach sądowych, przed Krajową Izbą Odwoławczą?
Odpowiedź 3
Tak, Zamawiający będzie wymagał.
Pytanie 4
Czy Zamawiający zgodnie z OPZ pkt. 4.2.3. ppkt. (a, w szczególności wymóg – „rozwiązywania
problemów wynikających z utrudnień dla mieszkańców miasta, powstałych w trakcie realizacji robót
budowlano-montażowych”, będzie wymagał aby wykonawca był odpowiedzialny za reprezentowanie
zamawiającego na spotkaniach, konsultacjach z mieszkańcami, uzyskiwanie wszelkich uzgodnień z
tego tytułu, od instytucji i administracji publicznej (zarządcy dróg, gestorów sieci) jakie będą
konieczne celem rozwiązania „problemów wynikających z utrudnień dla mieszkańców miasta”?
Odpowiedź 4
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 5
Czy Zamawiający zgodnie z OPZ pkt. 6., w szczególności wymóg „Zamawiający wymaga, aby
wszyscy Eksperci byli dostępni dla Zamawiającego (bieżące konsultacje) w godzinach pracy JRP, tj.
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.” Będzie wymagał „dostępności”
telefonicznej, mailowej czy też osobistej na terenie inwestycji?
Odpowiedź 5
Zamawiający będzie wymagał dostępności telefonicznej oraz mailowej.

Pytanie 6
Czy Zamawiający zgodnie z OPZ pkt. 4.2.3., będzie wymagał aby w przypadku konieczności
wypowiedzenia umowy Wykonawcy robót/Inżynierowi Kontraktu, był odpowiedzialny za całość
koniecznych działań formalno-prawnych, przygotowania wszelkich dokumentów i pism wraz z
pismami procesowymi oraz do reprezentacji prawnej w wszelkich sporach sądowych?

Odpowiedź 6
Tak, Zamawiający będzie wymagał.
Pytanie 7
Czy Zamawiający zgodnie z OPZ pkt. 4.2.3 ppkt. (a, będzie wymagał przygotowania wszelkich
aneksów, porozumień lub innych dokumentów do umów jakie zawarł w ramach realizacji inwestycji
Zamawiający celem zapewnienia zgodności formalno-prawnej, w związku z zaistnieniem sytuacji
takich jak:
a. roszczeń
Wykonawców/Inżyniera
Kontraktu
oraz
ewentualnych
sporów
z
Wykonawcami/Inżynierem Kontraktu;
b. roszczeń osób trzecich, w tym właścicieli nieruchomości i osób posiadających prawo do
dysponowania gruntem oraz sporów z nimi, w przypadku braku zgody na realizację
inwestycji;
Odpowiedź 7
Tak, Zamawiający będzie wymagał.
Pytanie 8
Prosimy o uściślenie jakie czynności wchodzą w zakres „opracowanie Końcowego Rozliczenia
Projektu” – pkt. 4.2.1 (e OPZ.
Odpowiedź 8
Zamawiający wyjaśnia, iż w zakresie „opracowania Końcowego Rozliczenia Projektu” Wykonawca
sporządzi projekt Wniosku o płatność końcową.
Pytanie 9
Prosimy o doprecyzowanie zapisu pkt 4.2.1 (g OPZ, tj. sporządzanie na bieżąco analiz ekonomicznych
stanowiących podstawę podejmowanych decyzji przez Zamawiającego. W szczególności prosimy o
wyjaśnienie sformułowania „na bieżąco”, oraz jakiego typu analizy ekonomiczne ma na myśli
Zamawiający, czy nie jest to tożsame z pkt 4.2.1. (d OPZ.
Odpowiedź 9
Zgodnie z SIWZ-OPZ pkt. 4.1. „Wykonawca na Wezwanie Zamawiającego sporządzi najpóźniej w
ciągu 7dni potrzebne Zamawiającemu pisemne opracowania, opinie i/lub analizy prawne, techniczne
i finansowe związane z realizacją Projektu.”
Zamawiający oprócz analiz wynikających z pkt 4.2.1. (d OPZ, wymaga - w razie wystąpienia
konieczności - sporządzenia dodatkowych analiz ekonomicznych, ściśle związanych z realizacją
Projektu.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralny element SIWZ.

