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Jelenia Góra, 15.04.2010
Wyjaśnienia nr 1 do treści SIWZ
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze z siedzibą przy ul. Jana Matejki 28, będące Zamawiającym
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizację i rozbudowę Muzeum
Karkonoskiego w Jeleniej Górze”, zawiadamia, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo
zamówień publicznych (tj. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655z późniejszymi zmianami), udziela
wyjaśnień na zadane pytania.

PYTANIE 1
W § 9 projektu umowy w pkt 1 b i c określono kary umowne w wys 1% wartości wynagrodzenia
umownego za każdy dzień zwłoki mw oddaniu przedmiotu umowy i za zwłokę w usunięciu wad.
Proszę o odpowiedź, czy nie jest to pomyłka drukarska, gdyż powszechnie nie stosuje się kar
przekraczających 0,1% wartości umowy za każdy dzień zwłoki?
ODPOWIEDŹ 1
Nie jest to pomyłka drukarska.
W myśl art. 3531 KC Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego
uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani
zasadom współżycia społecznego. Zamawiający może zatem dowolnie formułować postanowienia
umowne w aspekcie kar umownych, tym bardziej, że żadne przepisy nie stanowią o karach
umownych w stosunku do zobowiązań pieniężnych.

PYTANIE 2
W SIWZ rozdział V pkt.4 Zamawiający żąda załączenia do oferty polisy ubespieczenia od
odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności na
kwotę nie niższą niż 8 000 000zł. Czy przypadkiem nie chodziło Zamawiającemu o ubespieczenie
od ryzyk budowlanych do kwoty 8 mln zł, gdyż przy ubespieczeniach OC podaje się minimalną
kwotę na jedno zdarzenie (np. 50 tys zł) i liczbę zdarzeń (np. nieograniczoną)? Według nas
ubespieczenie od ryzyk budowlanych na kwotę 8 mln zł powinna przedłożyć wybrana firma przed
podpisaniem umowy. Prosimy o wyjaśnienie powyższej sprawy.
ODPOWIEDŹ 2
Zamawiający miał na myśli ubezpieczenie OC tak jak zapisał w treści SIWZ. Jest to jeden z
warunków udziału w postępowaniu
W myśl Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane - W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej
"ustawą", których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu,
zaproszeniu do negocjacji lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniach
określonych w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda, a w postępowaniach określonych w art. 26
ust. 2 ustawy zamawiający może Żądać, następujących dokumentów: 10) opłaconej polisy, a w
przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia.
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PYTANIE 3
W związku z ustawowym wymaganiem, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadały wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień prosimy o sprecyzowanie z jakich powodów Zamawiający wymaga aby kierownik
budowy posiadał: wykształcenie wyższe techniczne (inżynier) oraz uprawnienia do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami w branży
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
Czy osoba:
- posiadająca wykształcenie średnie (technik budowlany), posiadająca uprawnienia j.n., które
zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym upoważniają ją do pełnienia funkcji kierownika
budowy na przedmiotowej inwestycji,
- posiadająca uprawnienia budowlane wydane przed wejściem w życie ustawy z dn. 07.07.1994
Prawo budowlane na podstawie §5 ust.2 i §13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MGTiOŚ z dnia
20.02.1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które według
interpretacji Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa obejmują wykonywanie funkcji
kierownika budowy i robót w obiektach „o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych”
tzn. „ rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych budynków i innych budowli, których sposób i warunki
techniczne wykonania (montażu) określają jednoznacznie Polskie lub branżowe normy, przepisy
techniczno-budowlane, decyzje wydane na podstawie art.12 Prawa budowlanego (z 1974r.) lub
ogólnie znane opracowania jednostek i placówek naukowo-badawczych oraz badawczorozwojowych”, których zakres po wprowadzeniu zmian rozporządzeniem MGPiB z dnia 18.07.1991
r. zmieniającymi rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
jest zachowany,
- będąca członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
- posiadająca wieloletnie doświadczenie przy kierowaniu robotami budowlanymi przy realizacji
obiektów objętych ochroną konserwatorską,
- mogącą złożyć oświadczenie, iż zgodnie z §8 ust.1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9
czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót
budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub
porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579) posiada odpowiednie uprawnienia
budowlane określone przepisami Prawa budowlanego raz odbycia co najmniej dwuletnią praktykę
zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych,
(tj. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655z późniejszymi zmianami)
ODPOWIEDŹ 3
Z uwagi na znaczny stopień złożoności obiektu, wymagający przy realizacji inwestycji szerokiej
wiedzy technicznej – inżynierskiej, Zamawiający podtrzymuje warunek dotyczący wymagań wobec
osoby mającej pełnić funkcję kierownika budowy, tj. osoba ta musi posiadać: wykształcenie
wyższe techniczne (inżynier) oraz uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w zakresie kierowania robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
PYTANIE 4
Czy opłatę administracyjną za wycięcie drzew ponosi Wykonawca czy Zamawiający?
ODPOWIEDŹ 4
Opłatę administracyjną za wycięcie drzew ponosi Zamawiający.
Dyrektor Muzeum Karkonoskiego
w Jeleniej Górze
/-/ Gabriela Zawiła
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