
Czerwionka-Leszczyny dnia 29.01.2015 r.

Wykonawcy biorący udział 
             w postępowaniu                               

                       znak ZDISK-ZPM.271.1.2015                 

dot.  przetargu  nieograniczonego  na  zamówienie  pn.  „Budowa  drogi  gminnej  wraz
z  chodnikiem  i  kanalizacją  deszczową  na  działkach  nr  936/17  i  937/17
w miejscowości Stanowice”.

Odpowiedź  I  -  wyjaśnienia  na  zapytania  do  Specyfikacji  Istotnych  Warunków
Zamówienia.

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postanowień Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.  j.  Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z późn. zm.),
przekazuję zapytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Zapytanie I

Na rysunku ZT-03 przekrój I-I  zaprojektowano krawężnik najazdowy granitowy 20 x 25
natomiast nie został on umieszczony w przedmiarach robót.

Odpowiedź na zapytanie I i Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający  uwzględnił  uwagę,  powyższą  pozycję  uzupełniono  w  przedmiarze
uzupełniającym nr 1.

Zapytanie II

Prosimy o dodanie pozycji na skropienie i oczyszczenie warstwy podbudowy z kruszywa
i warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej z uwagi na to iż w przedmiarze
robót ujęto tylko jedno skropienie. 

Odpowiedź na zapytanie II i Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający  uwzględnił  uwagę,  powyższą  pozycję  uzupełniono  w  przedmiarze
uzupełniającym nr 1.

Zapytanie III

Dot.  par.  2  ust  4  projektu  umowy:  Wnosimy  o  wykreślenie  wyrażenia  „Późniejsze
przekazanie  Wykonawcy  terenu  budowy  z  ww.  przyczyny  pozostanie  bez  wpływu  na
termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia wskazany powyżej w ust. 1 i 2”.



Odpowiedź na zapytanie III i Wyjaśnienia Zamawiającego

Zgodnie z zapisem § 2 ust 3 wzoru umowy Wykonawca winien dostarczyć Zmawiającemu
w dniu podpisania umowy dokumenty niezbędne do dokonania zgłoszenia rozpoczęcia
robót  (  oświadczenie  kierownika  budowy  o  przyjęciu  obowiązku  kierowania  robotami
budowlanymi,  kserokopia  uprawnień  budowlanych  kierownika  budowy,  zaświadczenie
potwierdzające wpis  na  listę  członków właściwej  izby samorządu zawodowego  osoby
przyjmującej  funkcję  kierownika  budowy,  informacja  -  plan  BIOZ ).  Zgłoszenia  dokona
Zamawiający ale zaniedbanie ze strony Wykonawcy w zakresie przekazania dokumentów
nie  może  skutkować  przesunięciem  terminu  realizacji  przedmiotu  zamówienia.  Wobec
powyższego  Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  wykreślenie  wyrażenia  „  Późniejsze
przekazanie  Wykonawcy  terenu  budowy  z  ww.  przyczyny  pozostanie  bez wpływu  na
termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia wskazany powyżej w ust. 1 i 2”. 

Zapytanie IV

Wnosimy o wykreślenie par. 2 ust. 5  projektu umowy. Proponowany przez Zamawiającego
zapis obarcza Wykonawcę nieuzasadnionym ryzykiem opóźnienia w przekazniu terenu
budowy,  które  należy  do  podstawowych  obowiązków  Zamawiającego.  Wnosimy
o wprowadzenie zmiany zapisu tożsamego z naszym wnioskiem do pkt 4.5. SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie IV i Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający nie uchyla się od podstawowych obowiązków, w tym również przekazania
placu budowy. Zgodnie z § 7 pkt 2 do obowiązków Zamawiającego należy : „ protokolarne
przekazanie Wykonawcy terenu robót do 7 dni od dnia podpisania umowy pod warunkiem
dostarczenia  Zamawiającemu w dniu  podpisania  umowy dokumentów niezbędnych do
dokonania  zgłoszenia  rozpoczęcia  robót  właściwemu  organowi;  w  przypadku
niedostarczenia ww. dokumentów termin przekazania Wykonawcy terenu robót przesunie
się  o  taką  liczbę  dni,  o  jaką  nastąpi  opóźnienie  w  przekazaniu  ww.  dokumentów
Zamawiającemu przez Wykonawcę na wyłączną odpowiedzialność Wykonawcy”.  Ryzyko
Wykonawcy  w  zakresie  opóźnienia  przekazania  placu  budowy  wynika  jedynie
z  możliwości  jego  zaniedbania  w  zakresie  przekazania  dokumentów  niezbędnych  do
dokonania  zawiadomienia  o  zamierzonym terminie  rozpoczęcia  robót  budowlanych.  W
związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie  zapisów § 2 ust 5
wzoru umowy. 

Zapytanie V

Dot.  par.  7  ust  2)  projektu  umowy:  Wnosimy  o  usunięcie  wyrażenia  :  ”na  wyłączną
odpowiedzialność Wykonawcy”.

Odpowiedź na zapytanie V i Wyjaśnienia Zamawiającego    

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie wyrażenia  ”na wyłączną odpowiedzialność
Wykonawcy”.

Zapytanie VI 

Dot.  par.  14  projektu  umowy:  Wnosimy  o  wprowadzenie  możliwości  zmiany  umowy
w zakresie terminu realizacji, w przypadku wystąpienia opóźnienia w przekazaniu przez
Zamawiającego  wszystkich  (kompletnych)  dokumentów  niezbędnych  do  dokonania



zgłoszenia rozpoczęcia robót. 

Odpowiedź na zapytanie VI i Wyjaśnienia Zamawiającego    

Zamawiający nie wyraża zgody na możliwość wprowadzenia zmian we wzorze umowy
w  zakresie  terminu  realizacji  zamówienia.  Zamawiający  dokona  niezwłocznie
zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót pod warunkiem dostarczenia
przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do dokonania zgłoszenia. 

Zapytanie VII

Dot.  pkt.  3.4.  SIWZ  :  Wnosimy  o  przedstawienie  kolejności  ważności  dokumentów
stanowiących cały kontrakt ( hierarchia dokumentów).

Odpowiedź na zapytanie VII i Wyjaśnienia Zamawiającego

Przedmiotowa inwestycja rozliczona będzie w formie wynagrodzenia ryczałtowego, zatem
przedmiary  robót  stanowią  jedynie  materiał  pomocniczy  do  wyceny  .  Najważniejszym
dokumentem opisującym przedmiot zamówienia jest projekt „ Budowy drogi Gminnej wraz
z  chodnikiem  na  działkach  nr  936/17,937/17  w  miejscowości  Stanowice”,  w  dalszej
kolejności  Specyfikacje  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  branży
drogowej i sanitarnej.

Zapytanie VIII

Wnosimy  o  wykreślenie  pkt  4.5.  SIWZ  .  Zwłoka Zamawiającego  w  przekazaniu
dokumentów niezbędnych do zgłoszenia rozpoczęcia robót, może mieć istotny wpływ na
możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, a obciążenie Wykonawcy
ryzykiem w tym przedmiocie jest nieuzasadnione.
Wnosimy  o  modyfikację  SIWZ  w  tym  zakresie,  poprzez  wprowadzenie  zapisu
o  następującej  treści  :  „Późniejsze  przekazanie  Wykonawcy  terenu  budowy  z  ww.
przyczyny powoduje przesunięcie terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia
o odpowiedni okres”.

Odpowiedź na zapytanie VIII i Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający  nie  wyraża  zgody na  zaproponowaną modyfikację.  Zamawiający  dokona
zgłoszenia, umożliwiając Wykonawcy rozpoczęcie robót w terminie 7 dni od podpisania
umowy  pod  warunkiem  dostarczenia  przez  Wykonawcę  dokumentów  niezbędnych  do
złożenia  zawiadomienia  o  zamierzonym  terminie  rozpoczęcia  robót  budowlanych.
Wybrany w drodze  przetargu Wykonawca  odpowiednie  dokumenty może złożyć  także
wcześniej, jednak najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Zapytanie IX

Zgodnie  z  dokumentacją  projektową  dołączoną  do  dokumentacji  przetargowej
Zamawiający  wskazał,  że  kolejne  warstwy  z  BA  należy  wykonać  z  odsadzką.
W przedmiarze powyższy fakt nie został uwzględniony. W związku z powyższym prosimy
się o skorygowanie przedmiaru o powyższą różnicę z uwzględnieniem odsadzki dla każdej
z warstw z BA a także analogiczne należy uwzględnić równice w pozycjach dotyczących
konstrukcji drogi.



Odpowiedź na zapytanie IX i Wyjaśnienia Zamawiającego

Zakres o którym mowa, należy uwzględnić w normatywie pozycji dotyczących wykonania
warstw  konstrukcyjnych  nawierzchni  i  podbudowy.  Zgodnie  z  zapisami  w  punkcie  12
SIWZ. Zaznacza się, iż przedmiar robót stanowi jedynie materiał pomocniczy do wyceny.

Zapytanie X

Czy pozycja 33dl.8.  Przedmiaru dotyczy skropienia tylko podbudowy z kruszywa przed
ułożeniem w-wy podbudowy z BA (prosimy o skorygowanie ilości zgodnie z punktem 1).
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycje dotyczące skropienia międzywarstwowego –
pomiędzy podbudową z BA , a w-wą wiążącą z BA  oraz w-wą ścieralną z BA. 

Odpowiedź na zapytanie X i Wyjaśnienia Zamawiającego

Zamawiający  uwzględnił  uwagę,  powyższą  pozycję  uzupełniono  w  przedmiarze
uzupełniającym nr 1.


