
Toruń, 19.12.2006 
 
 
Dotyczy: Pełnienie roli Inżyniera w ramach realizacji projektu Gospodarka odpadami 
komunalnymi w Toruniu, 2004/PL/16/C/PE/023, Zadanie nr 2 „Inżynier kontraktu” GO/ZP-
16a-2/06 – odpowiedzi na pytania. 

 

 
Zamawiający informuje, iż dnia 12.12.2006r. wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące 

postępowania GO/ZP-16a-2/06. 

 

1. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku przeliczenia wartości nadzorowanego obiektu 

budowlanego z EURO na PLN, obowiązuje kurs średni podany przez NBP z dnia 

23.11.2006r.? 

Zamawiający potwierdza, że w przypadku przeliczenia wartości nadzorowanego obiektu 

budowlanego z EURO na PLN, obowiązuje kurs średni podany przez NBP z dnia 

23.11.2006r. 

 

2. Dotyczy §2 ust. 3 – rozumiemy, że narady koordynacyjne nie będą się odbywały codziennie, 

tylko np. narady techniczne raz na tydzień, narady strategiczne (z udziałem Kierownictwa 

Zamawiającego, Wykonawcy i Inżyniera) raz na miesiąc – metodologia pracy Inżyniera 

zostaje przedstawiona w Raporcie Początkowym. 

 

Zamawiający wyjaśnia, iż narady koordynacyjne z udziałem Inżyniera rezydenta będą 

odbywały się – zgodnie z zapisem §2 ust. 3 – „na terenie budowy w każdym dniu roboczym 

w okresie od Daty Rozpoczęcia Robót do wystawienia Świadectwa Przejęcia”. Metodologia 

pracy Inżyniera musi być zgodna z siwz. 

 

3. Dotyczy Przedmiotu zamówienia – strona 6, punkt 1.8 – rozumiemy, że Inżynier Kontraktu 

dotyczy wyłącznie Zadania nr 1 „Rozbudowa zakładów unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych – roboty”? 

 

Zamawiający potwierdza, że Inżynier Kontraktu dotyczy wyłącznie Zadania nr 1 

„Rozbudowa zakładu unieszkodliwiania odpadów”. 

 



4. Dotyczy Przedmiotu zamówienia – strona 10, punkt 2.1, podpunkt 20 – prosimy o 

wykreślenie słów „wykona wszelkie inne czynności” i „oraz zabezpieczenia interesów 

Zamawiającego”, zapisy takie są „zbyt otwarte” i niemożliwe do wycenienia (Art. 29 ust. 1 

Prawa zamówień publicznych) lub takie ich sformułowanie aby oferent mógł wycenić 

czynności/działania. 

 

Zamawiający nie wykreśla powyższego zapisu, jedynie w uzupełnieniu precyzuje, iż w 

przypadku zaistnienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie opracowania 

dokumentacji przetargowej Inżynier zwróci się do Zamawiającego z propozycją podjęcia 

stosownych decyzji. Zapis ten został wprowadzony prewencyjnie, na etapie składania ofert 

nie ma wpływu na cenę oferty. Jeżeli w wyniku podjętych decyzji Inżynier będzie musiał 

ponieść dodatkowe koszty to zostaną one rozliczone oddzielną umową. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie. 

 

Odpowiedzi na pytania zostały również zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego 

www.mpo.torun.pl.  

 


