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Mielno, dnia 15.09.2017 r.

W nł,iąku z pojawiającym się pl.taniami dotyczącymi zapytania ofertowego m 13lż017 z dńa
07 wtzęśńa20l7 r. nal.

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu d|a zadania inwesĘryjnego pn.
,,Modernizacja obiektu Centralnego Ośrodka Szko|enia Ludowe ZespoĘ
Sportowe w Mie|nie celem przygotowania infrastruktury społecznej pod

Centrum Integracji Społecznej"
nr projektu - RPZP.09.02.00-32-0008/16 w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020,
Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna

Poniżej umieszczamy odpowiedzi i doprecyzowujemy następujące pozycje z listy zamówienra:

Ętanie 1: Kto, w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, jest Inwestorem. Rzecz o tyle
wainą iż dotyczy reprezentowania Inwestora przed organami administracji architektoniczno -
budowlanej właściwej miejscowo do realizowanego przedsięwzięcia budowlanego orźź
składania podpisów na dokumentach.
Odpowiedź: Inwestorem jest: Krajowe Ztzeszenle Ludowe ZespoĘ Sportowe z siedzibąprzy ul.
S. Krzyżanowskiego 46a, 01 -2ż0 W nsza,wa

Ętanie 2z Czy modemizacja obiektu COS LZS w Mielnie będzie realizowana w oparciu o
pozwolenie na budowę, jeśli tak, to jakie obowiązki zostĄ nałożone na inwestora, w tym np.
obowiązek powołania kierownika budowy i kierowników robót, inspektora (inspektorów)
nadzoru, itp.
Odpowiedź: Inwestycja jest rea]izowana w oparciu o pozwolenie na budowę (Decyzja nr
BOS/48812017 z dnia 8 czerwca 2017r.) z zachowaniem następujących waruŃów:

i. Szczególnie waruŃi zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:
} Zgodnie z obowiąującymi przlpisami:
} Naleźy spełnić wszystkie uwagi i warunki jednostek uzgadniających

dokumentację proj ektową
} Roboty prowadzić zgodnie z przepisami w sposób nie ząrńający

bezpieczeństwu ludzi i mienią na podstawie zatwierdzonego projektu
budowlanego.

ż Przy wykonywaniu robót budowlanych naleĘ stosować wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie;

} Teren robót właśclwte zabezpieczyó;
} Po zakończeniu robót zajęte grunty przyległe należy uporządkować;

2. Czas użltkowania tymczasowych obiektów budowlanych: ewentualne obiekty zaplecza
budowy można uz}tkowaó w trakcie realizacji robót budowlanych,

3, Terminy rozbiórki tymczasowych obięktów budowlanych: obiekty zaplecza budowy
rozebtać przed dokonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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4. Szczegółowe wymagania dotyczące nadzotu na budowie:
} Inwestor zobowiązany jest zapewnió objęcie kierownika budowy przez osobę

posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności;
ts Inwestor jest zobowiązany zapev,nió ustanowięnie inspektora nńzoru

inwestorskiego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej
specjalności;

5. Kierownik budowy jest obowią.zany prowadzić dziennik budowy oraz umieścić na budowie
w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawieĄące dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy

Ętanie 3: W zakresie obowiązków inĄniera kontraktu w pkt 13 ńdnieje zapis doĘczący
kontrolowania rozliczęń budowy. Czy w zwiąku z tyfi ptzyjęto system ryczałtow, czy
kosztorysowy?
Odpowiedź: Przyjęto system ryczałtowy

Ętanie 4: W zakesie obońąków itzyńera kontraktu w pkt 18 widnieje zapis dotyczący
wykonlłvania innych czynności dotyczących przedmiotu umowy. Czy w zwięku z qm, iż
projektu umowy na sprawowanie funkcji inĄniera kontraktu nie ma w materiałach ofertowych -
można je uzupełnić o takowy pĄekt?
Odpowiedź: Na etapie prowadzenia zaplĄańa ofertowego, zunawiający nie ma obowiązku
załączeńa w fotmie zŃącznika do zapltania ofertowego wzoru umowy.

Pytanie 5: W rozdziale III - termin wykonania zamówienia istnieje zapis, iż tęrmin wykonania
przedmiotu zamówienia jest przez Państwa oznaczony jako data do dnia 31 grudnia 2017 roku.
Biorąc pod uwagę, iż postępowanie może być rozstrzygnięte do końca września br. i do tego
czasu może być podpisana umowa o sprawowanie funkcji inĄniera kontraktu czy aby na pewno
jesteście Pństwo zainteresowani obsługą inwestycji przez okres 3 miesięcy?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający jednak bierze pod uwagę możliwości przesunięcia terminu
realizacji projektu z lwagi na przebieg robót budowlanych w zakesie przewidzianym w
projekcie budowlanym dla zadaria inwestycyjnego pn. ,,Modemizacja obiektu Centralrrego
Ośrodka Szkolenia Ludowe Zespoły Sportowe w Mielnie celem przygotowania infiastrŃtury
społecznej pod Centrum Integracji Społeczne".

Ętanie 6: Rozdział V, opis sposobu przygotowania oferry, pkt 3 - wg dokumentacji cena
powinna uwzględniać realizację wszystkich dostaw i czynności określonych w opisie przedmiotu
zamówienia. W zakresie przedmiotowym niniejszego postępowania ofeńowego nie ma dostaw,
gdyż dotyczy ono wyboru inżyniera kontrakfu - proszę doprecyzowaó ów pkt dotyczący opisu
sposobu przygotowania ofeńy, gdyż na chwilę obecnąjest on dla mnie niecątelny.
Odpowiedź: Dokonano zmiany treści w Rozdziale V, pkt 3 zapytania ofertowego.

Pytanie 7: Ptozdziń VIII - dodatkowe informacje - zapis pktu 4 informujący, iż Wykonawca
bez zgody Zamalviającego nie może przeznaczyć wykonania części bądź całości zamówienia
podwykonawcom jest sprzecmy z pkt 19 zakresu obowiązków inżyniera kontraklu, gdyź to w
myśl przedmiotowych zapisów ma on zabezpieczyć wyznaczeńe inspektorów nadzoru
inwestorskiego, specjalisty ds. rozliczeń oraz koordynatoru, czyli de facto ptzeznaczyć
wykonanie części kontraktu podwykonawcom.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisarni pktu 4, na wniosek Wykonawcy wtaz z lzasńlieniem, zgoda
Zamańającego, o której mowa w p),taniu może zostać udzielona pruez Zamańającego,
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Pytanie 8: Rozdziń VIII - dodatkowe informacje - zapis pktu 5 - kary umowne:
. ad b) niejasny zapis, przedmiotem umowy jest świadczenie osobowe ściś|e związane z

procesem budowlanyn, na który inżynier kontraktu nie zawsze ma wpływ;
. ad c) warunki kontraktu nie dotyczą dostaw, więc umieszczanie kar za dostarczenie

elementu niezgodnego z przedmiotu zamówienia jest duĄm nieporozumieniem;
. ad d) popfoszę o doprecyzowanie, o jakiego rodzaju wady i ich usunięcie

Zamawiającemu chodzi:
. ad e) zapis nie dotyczy sprawowania fimkcji lniryniera kontraktu, który nie wymienia

wadliwego towaru na towar wolny od wad.
Odpowiedź: Dokonano zmiany treści w Rozdziale V, pkt 3 zapYania ofertowego.

umowy jest niej asny i nieprecyzyjny, gdyż doĘczy dostaw a nie przedmiotu postęowania
ofertowego.
Odpowiedź: Dokonano zmiany treści w Rozdziale V, pkt 3 zap},tania ofertowego.

Ętanie 10: Rozdział VIII - dodatkowe informacje - zapis pktu 8 jest nieprecyzyjny, gdyż
pojęcie ceny ryczahowej jest powszechlie złozllmińe, niemniej jednak przy świadczeniach
osobowych obejmujących pracę 1udzką istotnajest długość trwania kontraklu, a tu takich danych
w ofercie brak, jak również prosiłbym i o określenie, w jakich hanszach wynagrodzenie za
sprawowanie funkcji inzyniera kontraktu będzie wypłacane i w jakich terminach. Nie ukryw-am,
iż przy tego typu przedsięwzięciu najkorzystniej byłoby wlpłacać wynagrodzenie miesięcznie.
Proszę zajęcie stanowiska w przedmiotowej kwestii.
Odpowiedź: Wynagrodzenie będzie wypłacane w transzach miesięcmych, procentowo równych
do okesu trwania kontraktu oraz wańości ofefty przeds€wionej w formularzu ofertowym
ńożonym prze Wykonawcę a wybranym w drodze rozstrzygnięcia zaprĄania ofeńowego przez
Zamawiającego.
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