Pytania z 22.08.2017r.
Prośba o pozytywne rozpatrzenie poniższej propozycji zmian w załączniku nr 3 oraz 6.
W załączniku nr 3 mamy sformułowanie:
„Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz potencjale technicznym i
osobach zdolnych do wykonania zamówienia podmiotów trzecich. W tym celu Wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć zobowiązanie podmiotu trzeciego do zawarcia z Wykonawcą
umowy zgodnie z przedstawioną ofertą lub wspólnie wynegocjowaną umową o
podwykonawstwo wraz ze wskazaniem zakresu zleconych prac, odpowiadającej zakresowi
udzielonego potencjału. Zobowiązanie winno zostać przedłożone w oryginale i odpowiadać
treści Załącznika nr 6 do SIWZ.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia ww. zasobów odpowiada solidarnie z
Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów
bądź nie zawarcia Umowy o podwykonawstwo.”
– ten punkt jest nieakceptowalny – jeżeli wykonawca nie przystąpi do prac my również za to
odpowiadamy. W punkcie powyżej zobowiązujemy się do podpisania umowy a jest to
jednoznaczne z przystąpieniem do prac.
Załącznik nr 6 mamy sformułowanie:
„Składając niniejsze oświadczenia przyjmujemy na siebie względem Zamawiającego,
solidarnie z Wykonawcą pełna odpowiedzialność odszkodowawczą, z tytułu nie
udostępnienia w/w zasobów bądź nie zawarcia Umowy o podwykonawstwo w powyższym
zakresie”
Proponuję: Składając niniejsze oświadczenia zobowiązujemy się do zawarcia umowy z
wykonawcą zgodnie z przedstawioną ofertą lub wspólnie wynegocjowaną umową.
Odpowiedzi
Odnosząc się do propozycji zmian Zamawiający wyraża zgodę na następującą modyfikację
Załączników nr 3 oraz 6 do SIWZ:
W zakresie Załącznika nr 3 zastąpienie zapisu o treści:
"Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz potencjale technicznym i
osobach zdolnych do wykonania zamówienia podmiotów trzecich. W tym celu Wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć zobowiązanie podmiotu trzeciego do zawarcia z Wykonawcą
umowy o podwykonawstwo wraz ze wskazaniem zakresu zleconych prac, odpowiadającej
zakresowi udzielonego potencjału. Zobowiązanie winno zostać przedłożone w oryginale i
odpowiadać treści Załącznika nr 6 do SIWZ.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia ww. zasobów odpowiada solidarnie z
Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów
bądź nie zawarcia Umowy o podwykonawstwo."
zapisem o treści:
"Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz potencjale technicznym i
osobach zdolnych do wykonania zamówienia podmiotów trzecich. W tym celu Wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć zobowiązanie podmiotu trzeciego do zawarcia z Wykonawcą
umowy zgodnie z przedstawioną ofertą lub wspólnie wynegocjowaną Umową o
podwykonawstwo wraz ze wskazaniem zakresu zleconych prac, odpowiadającej zakresowi
udzielonego potencjału. Zobowiązanie winno zostać przedłożone w oryginale i odpowiadać
treści Załącznika nr 6 do SIWZ.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia ww. zasobów odpowiada solidarnie z
Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów
bądź nie zawarcia Umowy o podwykonawstwo, o ile powyższe zdarzenia wynikły z przyczyn
leżących po jego Stronie."
W zakresie Załącznika nr 6 zstąpienie zapisu o treści:
"Składając niniejsze oświadczenia przyjmujemy na siebie względem Zamawiającego,
solidarnie z Wykonawcą pełna odpowiedzialność odszkodowawczą, z tytułu nie
udostępnienia w/w zasobów bądź nie zawarcia Umowy o podwykonawstwo w powyższym
zakresie."
zapisem, treści:
„Składając niniejsze oświadczenia przyjmujemy na siebie względem Zamawiającego,
solidarnie z Wykonawcą pełna odpowiedzialność odszkodowawczą, z tytułu nie
udostępnienia w/w zasobów bądź nie zawarcia Umowy o podwykonawstwo w powyższym
zakresie, z przyczyn leżących po Naszej Stronie.”

