Nowe Ostrowy, 2015.08.12.
Dotyczy sprawy Nr ZP 271.4.2015
„Budowa 12 szt. lokalnych , biologicznych oczyszczalni ścieków pracujących w oparciu o
technologię osadu czynnego”
Zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych do Zamawiającego Gminy
Nowe Ostrowy wpłynęły pytania od Wykonawcy.
Stosując się do art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedstawia
wyjaśnienia do poniższych pytań:
Pytanie 1.
Proszę o wyjaśnienie jak zostanie rozwiązana kwestia terminu wykonania robót jeśli termin związania
ofertą kończy się na 2 dni przed ostatecznym terminem wykonania zadania.
Odpowiedź:
Z art. 85 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika, że Wykonawca jest związany ofertą do
upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jest to okres czasu,
począwszy od dnia upływu terminu składania ofert, w którym Zamawiający ma możliwość zawarcia
umowy z wybranym Wykonawcą inaczej mówiąc - jest to pewnego rodzaju "okres ważności" oferty.
Wykonawca nie może podjąć się również innego zlecenia, gdyż musi zarezerwować swój potencjał na
ewentualne natychmiastowe przystąpienie do realizacji zadania. W tym czasie Wykonawca
zobowiązany jest do wypełnienia wszelkich zapisów wynikających z jej treści. W terminie związania
ofertą Wykonawca zobowiązany jest (pod rygorem utraty wadium) dotrzymać warunków realizacji
zamówienia zawartych w złożonej ofercie przetargowej.
Jeśli Zamawiający rozstrzygnie
postępowanie przetargowe i dokona wyboru oferty jednego z Wykonawców, ma on obowiązek
podpisać umowę i przystąpić niezwłocznie do realizacji zamówienia.
Zamawiający ma obowiązek umieścić już w specyfikacji istotnych warunków zamówienia informację
o okresie związania ofertą, jednak termin ten nie może być dłuższy niż 30, 60 lub 90 dni w zależności
od wartości przedmiotu. W tym zadaniu, zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień
publicznych Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni – jeżeli wartość zamówienia jest
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Pytanie 2.
W jaki sposób Wykonawca może udowodnić wykonanie usług serwisowania przydomowych
oczyszczalni ścieków? Czy wystarczy załączenie kopii umów z gminami gdzie zapisane są terminy
obowiązujących gwarancji?
Odpowiedź:
Załącznik nr 4a do siwz stanowi wykaz wykonanych lub wykonywanych, usług, w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie minimum 2-ch usług serwisowania przydomowych oczyszczalni ścieków trwających
co najmniej 2 lata (w przypadku usług serwisowania jeszcze nie zakończonych, które trwają nie krócej
jak 2 lata), obejmujących serwisowanie co najmniej 12 szt. oczyszczalni odpowiadających
przedmiotowi zamówienia wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których usługi zostały wykonane lub wykonywane wraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie. Z tych dowodów musi jasno wynikać, że Wykonawca
świadczył te usługi lub je świadczy dobrze. Przedstawione z ofertą dowody muszą przekonać
Zamawiającego, mogą to być wystawione przez świadczeniobiorcę referencje, z których
jednoznacznie musi wynikać, że Wykonawca spełnił w/w warunki.
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