POSTĘPOWANIE W RAMACH POPC ZNAK POPC3/01/2019

Data upublicznienia zmiany Zapytania Ofertowego i niniejszej informacji: 2 kwietnia 2019 r.
Fibee IV sp. z o.o.
Wysogotowo, ul Wierzbowa 84
62-081 Przeźmierowo

Do wszystkich Wykonawców

Postępowanie POPC3/01/2019
Wyjaśnienia treści Zapytania Ofertowego, odpowiedzi na pytania wykonawców
wraz z informacją o zmianach zapytania ofertowego
Nawiązując do wniosków Wykonawców o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego,
złożonych w niniejszym Postępowaniu, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na
zadane przez Wykonawców pytania:
Pytanie 1.
Punkt 10.14 IDW. Jeżeli odpowiedź wykonawcy na wezwanie zgodnie z pkt. 12.1 będzie
niesatysfakcjonująca lub niekompletna lub pomimo odpowiedzi doprowadzi do odrzucenia
oferty, czy wadium zostanie zatrzymane?
Odpowiedź:
Zamawiający określił przypadki zatrzymania wadium w treści Zapytania Ofertowego (pkt
10.14. do 10.15. IDW).
W szczególności Zamawiający wskazał, iż Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w pkt 12.1. IDW, nie złoży wymaganych
oświadczeń lub dokumentów lub pełnomocnictw, chyba że Wykonawca udowodni, że
wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający wskazuje, iż każdą sytuację,
niedostatków w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt 12.1. IDW
będzie rozpatrywał indywidualnie, z uwzględnieniem całokształtu okoliczności danego
postępowania oraz celu, któremu potencjalna sankcja w postaci zatrzymania wadium ma
służyć. Celem zaś wprowadzenia, jako przesłanki zatrzymania wadium, nie złożenia na
wezwanie Zamawiającego wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub pełnomocnictw,
jest zapobieżenie wpływaniu w sposób niedozwolony (niezgodny z treścią obowiązujących
przepisów prawa lub postanowień Zapytania Ofertowego) przez Wykonawców na wynik
postępowania, przede wszystkim gdy zaniechanie danego Wykonawcy zmierza do obejścia
prawa, w szczególności przez stworzenie warunków ku temu, by zamówienie udzielone
zostało temu Wykonawcy, który zaoferuje cenę wyższą niż wezwany Wykonawca.
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Pytanie 2.
Czy w jakiejkolwiek sytuacji w przypadku odrzucenia oferty, unieważnienia postępowania lub
zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert wadium może być zatrzymane?
Odpowiedź:
Nie. Zamawiający określił przypadki zatrzymania wadium w treści Zapytania Ofertowego (pkt
10.14. i 10.15. IDW). W postanowieniach tych Zamawiający nie wskazał, by odrzucenie
oferty, unieważnienie postępowania lub zamknięcie postępowania bez wyboru którejkolwiek
z ofert było podstawą zatrzymania wadium.
Pytanie 3.
Czy uwaga w punkcie 12.4 IDW oznacza, że jakakolwiek oferta złożona ponad wartości
maksymalne dostępne w pliku „Rozdział_III_ZO_POPC3_formularze_Kosztorysów.xlsx”
będzie do tej ceny zredukowana przez Zamawiającego? Czy np. dla obszaru Świeckiego
składając ofertę na łączną cenę netto wynoszącą 70 859 580,94 + X (gdzie X oznacza wartość
dodatnią w zł, a 70 859 580,94zł jest ceną maksymalną zawartą w
„Rozdział_III_ZO_POPC3_formularze_Kosztorysów.xlsx” – komórka H35, arkusz pn.
„ŚWIECKI”) w przypadku wyboru omawianej oferty wykonawca będzie zobowiązany
wykonać pracę za cenę maksymalną 70 859 580,94 pomimo złożenia oferty na wartość
większą (cena maksymalna + X)?
Odpowiedź:
Zgodnie z treścią uwagi w pkt 12.4. IDW w szczególności:
UWAGA: za inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty z Zapytaniem Ofertowym,
niepowodującą istotnych zmian w treści oferty, o której mowa w pkt 3) powyżej, podlegającą
poprawieniu przez Zamawiającego, Zamawiający uzna w szczególności sytuację, w której
Ceny jednostkowe za wykonanie poszczególnych rodzajów świadczeń na danym Obszarze,
proponowane przez Wykonawcę w Kosztorysie dla tego Obszaru, będą wyższe niż
Maksymalne ceny jednostkowe dla tych rodzajów świadczeń wskazane we wzorze
Kosztorysu, udostępnionym przez Zamawiającego dla danego Obszaru przy ZO. W przypadku
zaistnienia omyłki, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający dokona jej
poprawienia w ten sposób, iż:
- przyjmie, że w miejsce danej Ceny jednostkowej wyższej niż Maksymalna cena jednostkowa
przewidziana we wzorze Kosztorysu dla danego Obszaru, Wykonawca podał Maksymalną
cenę jednostkową przewidzianą dla danego rodzaju świadczenia na tym Obszarze oraz
- w oparciu o poprawione Ceny jednostkowe dokona prawidłowego wyliczenia: Maksymalnej
łącznej ceny ofertowej za wykonanie danego rodzaju świadczeń na Obszarze proponowanej
(oferowanej) przez Wykonawcę oraz łącznej ceny ofertowej brutto i netto,
dokonując wyżej wskazanego zawiadomienia Wykonawcy.
Tak więc, jeżeli Ceny jednostkowe za wykonanie poszczególnych rodzajów świadczeń na
danym Obszarze, proponowane przez Wykonawcę, będą wyższe niż Maksymalne ceny
jednostkowe, Zamawiający potraktuje to jako omyłkę i w miejsce danej Ceny jednostkowej wyższej niż Maksymalna cena jednostkowa przyjmie cenę Maksymalną oraz w oparciu o
poprawione Ceny jednostkowe, dokona prawidłowego wyliczenia również łącznej ceny
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ofertowej brutto i netto („zredukuje” w trybie sprostowania omyłki ceny podane przez
Wykonawcę zgodnie z opisaną procedurą).
Zamawiający wskazuje także, że zgodnie z § 12 ust. 1 Rozdziału V. Zapytania Ofertowego
(IPU),
za należyte, w tym terminowe wykonanie przez Wykonawcę całości świadczeń składających
się na Przedmiot Umowy, Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie łączne, w
żadnym przypadku nie wyższe niż łączna cena ofertowa brutto zaoferowana przez
Wykonawcę w Ofercie za wykonanie Przedmiotu Umowy dla danego Obszaru. Natomiast w
przypadku poprawienia omyłek w ofercie Wykonawcy na podstawie pkt 12.4. IDW, łączną
ceną ofertową brutto Wykonawcy (stanowiącą limit wynagrodzenia Wykonawcy), będzie
cena po dokonanym przez Zamawiającego poprawieniu.
Należy jednocześnie pamiętać, że w pkt 17.1. IDW Zamawiający wskazał w szczególności, iż:
Zamawiający zastrzega przy tym, iż równowartość iloczynu Maksymalnych cen
jednostkowych, o których mowa i ilości szacowanych świadczeń podanych we wzorze
Kosztorysu dla danego Obszaru, nie stanowi kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia dla tego Obszaru. Zamawiający wskazał przy tym kwoty jakie
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia na poszczególnych Obszarach (w
poszczególnych Podregionach) w treści Zapytania Ofertowego, dokonując zmiany opisanej w
niniejszym dokumencie.
Pytanie 4.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby Zamawiający uzupełnił §14 Umowy o klauzulę
ograniczającą odpowiedzialność Wykonawcy do szkód rzeczywistych przy równoczesnym
wyłączeniu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści w całości.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokona zmiany. Zamawiający podtrzymuje aktualne postanowienia
Zapytania Ofertowego w tym IPU we wskazanym zakresie.
Pytanie 5.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby Zamawiający wprowadził zmianę w §14 ust. 1 Umowy
poprzez przywrócenie zasad odpowiedzialności stron określonych w art. 471 Kodeksu
cywilnego, tj. tak aby Wykonawca odpowiadał za szkody wynikłe z niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie
jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokona zmiany. Zamawiający podtrzymuje aktualne postanowienia
Zapytania Ofertowego w tym IPU we wskazanym zakresie.
Pytanie 6.
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Zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby w odniesieniu do kar umownych Zamawiający zmienił
przesłanki do naliczenia kar umownych w ten sposób, że będą one naliczane jedynie w
przypadku okoliczności zawinionych (zwłoki) przez Wykonawcę (§ 17 Umowy).
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokona zmiany. Zamawiający podtrzymuje aktualne postanowienia
Zapytania Ofertowego w tym IPU we wskazanym zakresie.
Pytanie 7.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby §14 ust. 4 Umowy dotyczący roszczeń podmiotów
trzecich został doprecyzowany w następujący sposób: „Jeśli w związku w wykonaniem
Przedmiotu Umowy, w trakcie jego realizacji lub jego wykonaniu jakikolwiek podmiot trzeci
wystąpiłby względem Zamawiającego z jakimkolwiek roszczeniem powstałym w wyniku
nienależytego wykonania zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy, Wykonawca
uwolni Zamawiającego od tego roszczenia, pod warunkiem że Zamawiający powiadomi
niezwłocznie Wykonawcę o roszczeniu, umożliwi obronę przed roszczeniami oraz będzie
współdziałał w dobrej wierze z Wykonawcą. Zamawiający w żadnym wypadku nie uiści na
rzecz podmiotu trzeciego żadnych kwot bez uprzedniego uzgodnienia tego z Wykonawcą.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokona zmiany. Zamawiający podtrzymuje aktualne postanowienia
Zapytania Ofertowego w tym IPU we wskazanym zakresie.
ZMIANY ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Zamawiający dokonuje następujących zmian treści Zapytania Ofertowego:
1/ Zamawiający dokonuje zmiany treści IDW w ten sposób, że w pkt 3., po pkt 3.12. dodaje
pkt 3.13. określający kwoty (brutto), jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia w poszczególnych Podregionach (na sfinansowanie
poszczególnych części zamówienia), nadając mu brzmienie zgodne z treścią tekstu
ujednoliconego IDW z dnia 2 kwietnia 2019 r.;
2/ Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 2 do IDW – Kosztorys (dla
poszczególnych Podregionów), upublicznionego w Bazie Konkurencyjności Funduszy
Europejskich w formacie Excel, nadając mu w miejsce brzmienia dotychczasowego,
brzmienie zgodne z treścią tekstu ujednoliconego z dnia 2 kwietnia 2019 r.;
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
W związku z powyższym, Zamawiający zmienia terminy składania i otwarcia ofert, podane w
pkt 11. IDW, nadając pkt. 11.1. i 11.5. IDW następujące brzmienie:
„11.1. Oferty należy składać w terminie do dnia 18 kwietnia 2019 r., do godziny 10:00, w
recepcji budynku siedziby Zamawiającego INEA PARK w Wysogotowie, przy ul. Wierzbowej
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84; 62-081 Przeźmierowo (powiat poznański). Złożenie oferty zostanie potwierdzone
pieczęcią wpływu do Zamawiającego z zaznaczeniem daty i godziny złożenia”
(…)
„11.5. Otwarcie Ofert jest jawne (publiczne). Oferty zostaną otwarte w dniu 18 kwietnia
2019r., o godzinie 11.00 w siedzibie Zamawiającego”,
dokonując nadto odpowiedniej zmiany terminu składania ofert w treści ogłoszenia w Bazie
Konkurencyjności.
Zamawiający zmienia także zdanie ostatnie w pkt 8.6. IDW nadając mu brzmienie:
„Nie otwierać przed dniem 18 kwietnia 2019 r., godz. 11.00”.

Wojciech Wojciechowski
pełnomocnik
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