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Wyjasnienie nr 1 tresci zaproszenia do zloienia oferty w postepowaniu 

o udzielenie zamowienia publicznego 

Przekazuj~ tresc ot rzyma nego zapytania wraz z wyjasnieniem dotyczqcym zaproszenia do 

zloienia oferty w post~powaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego ID.271.3.2016 z dnia 

13 kwietnia 2016 roku ogloszonego przez Gmin~ Baboszewo na u slu g~ pelnienia obowiqzkow 

Inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Przebudowa ciqgu drag gm innych Mystkowo -

Cywiny Wojsk ie - Boiewo"; 

1. Brak jest jednoznacznego okreslenia terminu realizacji inwestycji zarowno w zapytaniu 

ofertowym jak i projekcie umowy a ktory jest niezb<,:dny do oszacowania ceny ofertowej. 

Zwracamy uwag<,:, ie na cen<,: oferty w zakresie swiadczenia uslug w tym przypadku nadzoru 

inwestorskiego szczegolne znaczenie ze wzgiE;:du na specyfikE: uslugi i charakter kosztow 

zwi'lzanych z realizacj'l ma czas realizacji. 

Wnosimy 0 podanie minimalnego i maksymalnego okresu realizacji przedmiotu zamowienia. 

Powyisze dzialanie ze strony Zamawiaj'lcego pozwoli na przyjE:cie przez Wykonawcow 

okreslonych norm czasowych niezb«;:dnych przy kalkulacji ryzyka w ramach wyceny zloionej 

oferty. 

Odpowiedi: 

Zamawiajqcy w zaproszeniu do skladnia ofert w post~powaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego 

okreslil, ie Wykonawca b~dzie pelnic obowiqzki Inspektora nadzoru w okresie realizacji robot 

budowlanych obj~tych przedmiotem zamowienia, tj. od dnia protokolarnego przekazania terenu 

budowy Wykonawcy robot budowlanych do dnia podpisania bezusterkowego protokolu odbioru 

koncowego robot budowlanych. W post~powaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego na roboty 

budowlane prowadzonego w trybie przetargu ni eograniczon ego na przebudow~ ciqgu drag 

gm innych Mystkowo - Cywiny Wojskie - Bozewo zamieszczonym na stronie internetowej 

www.ugbaboszewo.bip.org.pl. na tablicy ogloszen Urz~du Gminy w Baboszewie oraz w Biuletynie 



Zam6wien Publicznych okreslono termin wykonania przedmiotu umowy na roboty budowlane na 

dzien 31 paidziernika 2016 r. (termin realizacji poszczeg61nych etap6w rob6t zostal zawarty 

w Harmonogramie rzeczowo - finansowym). Za termin wykonan ia przedmiotu umowy uznaje s i ~ 

dat~ pisemnego zgloszen ia Zamawiajqcemu przez Wykonawc~ gotowosci do odbioru koncowego 

rob6t wraz z potwierdzeniem Inspektora nadzoru i oswiadczeniem kierownika budowy 

o zakonczeniu rob6t, jezeli nastqpi bezusterkowy odbi6r koncowy przedmiotu umowy. 

Ponadto Inspektor nadzoru inwestorskiego b~dzie zobowiqzany do uczestnictwa w czynnosciach 

zwiqzanych z realizacjq inwestycji takze po jej zakonczeniu - wynikajqcych z terminu gwarancj i 

udzielonych przez Wykonawc~ . W post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego na roboty 

budowlane w Opisie kryteri6w, kt6rymi Zamawiajqcy b~dzie s i ~ kierowal przy wyborze oferty 

maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 60 miesi~cy. 

Zatem termin podpisania umowy i przekazania terenu budowy Wykonawcy nie jest Zamawiajqcemu 

znany z uwagi na to, ze Wykonawca nie zostal wybrany, a umowa nie zostala podpisana. Ponadto 

zgodnie z § 16 Ust. 2 - 4 wzoru umowy na roboty budowlane Zal11awiajqcy dopuszcza zl11iany 

postanowiel\ UI110WY dotyczqcej terminu wykonania rob6t w okolicznosciach niezaleznych od 

Wykonawcy. 

Majqc powyzsze na uwadze, Zamawiajqcy nie jest w stanie okres lic dokladnych dat czasu 

realizacji zam6wien ia b~dqcego przedmiotem niniejszego zapytania. 
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