Kraków, 11 sierpnia 2014r.

Odpowiedzi na pytania oferentów do postępowania nr EZ6-Ez5f-4202-70/2014 pn.:
„Wykonanie robót budowlanych - przebudowa budynku podstacji trakcyjnej PT Biadoliny,
budowa stanowisk transformatorowych i fundamentów rozdzielni 110 kV
wraz z zagospodarowaniem terenu.”

Pytanie nr 1:
W nawiązaniu do pkt 23.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prosimy o uściślenie
zapisów w specyfikacji:
W pkt 1 SIWZ jest informacja, że do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP,
natomiast w pkt 11.12 jest zapis, że okoliczności przepadku wadium określa Ustawa?
Proszę określić jakie przepadki wadium należy powołać w gwarancji czy z ustawy czy z Procedury
Zakupowej PKP - proszę o informacje w tej kwestii.
Odpowiedź nr 1:
Wadium
§ 44
1.
O konieczności wniesienia wadium przez wykonawców w konkretnym postępowaniu o
udzielenie zamówienia decyduje każdorazowo kierownik zamówienia.
2.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3.
Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
4.
Jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub udziela zamówienia w
częściach, określa kwotę wadium dla każdej z części.
5.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1)
pieniądzu,
2)
gwarancjach bankowych,
3)
gwarancjach ubezpieczeniowych.
6.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek banko-wy zamawiającego
wskazany w SIWZ.
7.
Wadium wniesione w pieniądzu przechowuje się na rachunku bankowym zamawiającego.
8.
Wadium wnoszone w gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych dołącza
się, w oryginale, do oferty w sposób umożliwiający fizyczne odłączenie dokumentu wadium od
oferty.
9.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:
1)
upłynął termin związania ofertą,
2)
zawarto umowę w sprawie zamówienia albo, w przypadku zawierania większej ilości
umów w ramach prowadzonego postępowania, zawarto wszystkie te umowy,
3)
wykonawca złożył ofertę po upływie terminu składania ofert,
4)
zamawiający unieważnił postępowanie.
10.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:
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11.

12.

§ 55
(...)
2.

1)
który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
2)
który nie złożył oferty pomimo wcześniejszego wniesienia wadium,
3)
który został wykluczony z postępowania,
4)
którego oferta została odrzucona.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy, na rachunek
wskazany przez wykonawcę.
Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli:
1)
wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy bądź
którejkolwiek z umów zawieranych w ramach postępowania (w przypadku zawierania
większej liczby umów w ramach postępowania) na warunkach określonych w ofercie
lub po dokonaniu przez zamawiającego poprawy oferty w trybie określonym w § 55
ust. 2,
2)
zawarcie umowy bądź którejkolwiek umowy zawieranej w ramach postępowania (w
przypadku zawierania większej liczby umów w ramach po-stępowania) stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Zamawiający poprawia w treści oferty lub oferty wstępnej:
1)
oczywiste omyłki pisarskie,
2)
oczywiste omyłki rachunkowe, uwzględniając konsekwencje rachunkowe dokonanych
poprawek,
3)
inne omyłki polegające na niezgodności oferty lub oferty wstępnej z SIWZ,
niepowodujące istotnych zmian w treści tej oferty, zawiadamiając o tym wykonawcę,
którego oferta jest poprawiana.
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