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Łask, dnia 22 grudnia 2016 r. 

 

 

 

Wykonawcy 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z regulaminem stanowiącym 

załącznik do Uchwały nr 27/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla 

przedsięwzięcia „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na 

terenie Gminy Łask” 

 

Zamawiający informuje, iż otrzymał w dniu 21 grudnia 2016 r. prośbę o wyjaśnienie SIWZ. 

W związku z powyższym, poniżej przesyła treść pytań oraz wyjaśnień. 

 

 

Pytanie nr 1: 

 

Odpowiedź nr 1: 

Nie. Zamawiający dopuszcza jedynie posiadanie doświadczenia przy kontraktach realizowanych w oparciu 

o Warunki Kontraktu FIDIC lub równoważne jedynie w odniesieniu do osoby dedykowanej do roli 

Inżyniera Rezydenta - Kierownika Zespołu oraz Specjalisty ds. rozliczeń. W przypadku pozostałych 

osób, uwzględniając, iż wszystkie kontrakty realizowane będą zgodnie z Warunkami Kontraktowymi 

FIDIC w ocenie Zamawiającego niezbędne jest posiadanie doświadczenia w określonym w IDW 

zakresie. 

 

Pytanie nr 2: 
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Odpowiedź nr 2: 

Nie. 

 

Pytanie nr 3: 

 

Odpowiedź nr 3: 

Zamawiający informuje, że dokonał poprawy załącznika nr 7 do IDW. 

Poprawiona cz. I SIWZ została zamieszona w miejscach publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 

 

Pytanie nr 4: 

 

Odpowiedź nr 4: 

Zamawiający informuje, że zgodnie ze wskazanym pkt Cz. III SIWZ (pkt II.1) wszystkie wymienione kontrakty, tak 

jak wskazano w SIWZ będą realizowane zgodnie tzw. Czerwonym FIDIC. 
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Pytanie nr 5: 

 

Odpowiedź nr 5: 

Ustalenie zasad rozliczeń z wykonawcami poszczególnych kontraktów nastąpi w momencie opracowywania 

stosownych SIWZ dla poszczególnych kontraktów.  

 

 

 

 

Pytanie nr 6: 

 

Odpowiedź nr 6: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 7: 

 

Odpowiedź nr 7: 
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Warunki Szczególne jako stanowiące element stosownych SIWZ dla poszczególnych kontraktów zostaną 

opracowane dopiero po wyłonieniu Inżyniera Kontraktu dla tego projektu, w ścisłej współpracy pomiędzy 

Zamawiającym, Inżynierem Kontraktu oraz doradcą prawnym Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 8: 

 

Odpowiedź nr 8: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. W ocenie Zamawiającego nie występuje sprzeczność pomiędzy zapisami 

OPZ i wzoru umowy.  
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Pytanie nr 9: 

 

Odpowiedź nr 9: 

Zamawiający wyjaśnia, iż wskazany w OPZ termin wynosi 8 tygodni, nie zaś jak to wskazuje wykonawca 8 dni. 

Jednocześnie, Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji treści Cz. III SIWZ, rozdz. VI pkt 3. 

Poprawiona cz. III SIWZ została zamieszona w miejscach publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 

 

Pytanie nr 10: 

 

Odpowiedź nr 10 

Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji treści Cz. II SIWZ, § 7 ust. 2. 

Poprawiona cz. II SIWZ została zamieszona w miejscach publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 

 

Pytanie nr 11: 

 

Odpowiedź nr 11 

Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji treści Cz. III SIWZ, rozdz. V pkt 1. 

Poprawiona cz. III SIWZ została zamieszona w miejscach publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 

 

Pytanie nr 12: 
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Odpowiedź nr 12 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 13: 

 

Odpowiedź nr 13 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 14: 

 

Odpowiedź nr 14 

Ze względu na przyjęty przez Zamawiającego harmonogram realizacji Projektu, uwzględniając zakres 

powyższych wyjaśnień Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 


