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dotyczy zamówienia publicznego na: 
Rekultywacja I kwatery składowania odpadów komunalnych na składowisku w Rabowicach, 

Gmina Swarzędz

Wyjaśnienie treści 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Do  siedziby  zamawiającego  wpłynęły  pytania  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia.

Zapytanie nr 1
„Zamawiający wymaga aby w dokumenty sporządzone w języku obcym załączone zostały do oferty  
wraz z tłumaczeniami na język polski sporządzonymi przez tłumacza przysięgłego ( rozdział 1 SIWZ 
pkt 1.7 b) natomiast w rozdziale 3 SIWZ zwarto zapis mówiący, że dokumenty sporządzone w języku 
obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Zgodnie z 
par.  4  ust.3  rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów z  dnia  19 maja 2006r.  w sprawie rodzajów  
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą  
być składane ( Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.) dokumenty sporządzone w języku obcym muszą 
być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 
Wnosimy zatem o ujednolicenie zapisów SIWZ oraz dostosowanie do wymogów prawa.”
Odpowiedz nr 1
Zamawiający wymaga aby dokumenty sporządzone w języku obcym załączone zostały do oferty wraz z 
tłumaczeniami  na  język  polski  sporządzonymi  przez  tłumacza  przysięgłego  i  poświadczone  przez 
Wykonawcę co jest zgodnie z par. 4 ust.3 rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 
2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w 
jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. Nr 188, poz. 1155): dokumenty sporządzone w 
języku  obcym  muszą  być  złożone  wraz  z  tłumaczeniem  na  język  polski,  poświadczonym  przez 
Wykonawcę. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie dokumentów wyłącznie w języku obcym bez 
tłumaczenia na język polski. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.   

Zapytanie nr 2
„Prosimy o dostosowanie zapisów SIWZ rozdział 1 pkt 2.1 lit. c) oraz pkt. 2.2 lit. a) i c) do art. 38 ust.  
2, 3 i 4 znowelizowanej ustawy Pzp w zakresie umieszczania informacji na stronie internetowej na 
której umieszczona została SIWZ.”
Odpowiedz nr 2
Do zapisu rozdziału 1 pkt 2.1. lit c) SIWZ dodaje się treść po przecinku: „a jeżeli specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie”,
Zapis rozdziału 1 pkt 2.2. lit a) SIWZ przyjmuje treść: „W uzasadnionych przypadkach Zamawiający 
może  przed  upływem  terminu  do  składania  ofert  zmienić treść  specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia.  Dokonaną   zmianę  specyfikacji  zamawiający  przekazuje  niezwłocznie  wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja 
jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie”.
Zapis rozdziału 1 pkt 2.2. lit b) SIWZ przyjmuje treść: „Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji 
istotnych  warunków  zamówienia  nieprowadzącej  do  zmiany  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  jest 
niezbędny  dodatkowy  czas  na  wprowadzenie  zmian  w  ofertach,  zamawiający  przedłuża  termin 
składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 
zamówienia,  oraz na stronie  internetowej,  jeżeli  specyfikacja  istotnych warunków zamówienia  jest 
udostępniana na tej stronie. 
Zamawiający wykreśla zapis rozdziału 1 pkt 2.2. lit c) SIWZ w całości – tym samym zapis rozdziału 1 
pkt 2.2. ma jedynie lit a) i b).



Zapytanie nr 3
„Wnosimy o dostosowanie zapisów SIWZ rozdział  1 pkt 2.2 a) i b) do art. 38 ust.  4 ,  5 oraz 6 
znowelizowanej ustawy Pzp w zakresie modyfikacji treści SIWZ”
Odpowiedz nr 3
Zapisy SIWZ zostały dostosowane w odpowiedzi nr 2 

Zapytanie nr 4
Prosimy o dostosowanie zapisów SIWZ rozdział 1 pkt 5.1 lit. a) do art. 24 ust. 1 pkt 1 znowelizowanej ustawy 
Pzp w zakresie prawomocnego orzeczenia sądu.
Odpowiedz nr 4
Zapis rozdziału 1 pkt 5.1. lit a) SIWZ przyjmuje treść:  „wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie 
wykonując  zamówienia  lub  wykonując  je  nienależycie,  jeżeli  szkoda  ta  została  stwierdzona 
prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania”.

Zapytanie nr 5
Wnosimy o dostosowanie zapisów SIWZ pkt 6.1 lit.b) do art. 89 ust. 2 znowelizowanej ustawy Pzp 
mówiącego, iż Zamawiający odrzuca ofertę gdy jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem 
art. 89 ust. 2 pkt 3.
Odpowiedz nr 5
Zapis rozdziału 1 pkt 6.1. lit  b) SIWZ przyjmuje treść: „jej treść nie odpowiada treści specyfikacji 
istotnych  warunków  zamówienia,  z  zastrzeżeniem  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Prawo  zamówień 
publicznych”.

Zapytanie nr 6
„Prosimy o dostosowanie zapisów SIWZ pkt 11.2 do art. 85 ust 2 znowelizowanej ustawy Pzp.”
Odpowiedz nr 6
Zapis  rozdziału  1  pkt  11.2.  SIWZ  przyjmuje  treść:  „Wykonawca  samodzielnie  lub  na  wniosek 
zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co 
najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie 
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni”.

Zapytanie nr 7
„Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy na warunkach określonych w rozdziale 1  
pkt 13.5 SIWZ. Zgodnie z art. 144 Ustawy PZP zmiana umowy dopuszczalna jest tylko w przypadku 
gdy Zamawiający przewidział możliwość takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz  
dokładnie  określił  warunki  takiej  zmiany.  W  zawiązku  z  powyższym  wnosimy  o  doprecyzowanie  
zapisów  SIWZ  oraz  dokładne  określenie  kiedy  i  w  jakich  przypadkach  Zamawiający  dopuszcza 
możliwość  zmiany  umowy,  gdyż  wystąpienie  robót  dodatkowych  może  zmieniać  nie  tylko  termin 
wykonania przedmiotu umowy lecz również,  a może nawet przede wszystkim, wartość przedmiotu 
umowy. Ponadto w wyniku braku stosownych zapisów w SIWZ w przyszłości Zamawiający zamyka 
sobie  drogę  do  wprowadzenia  jakichkolwiek  zmian,  nawet  ewidentnie  korzystnych  dla  siebie  w 
wymiarze  finansowym  lub  użytkowym;  brak  takich  uregulowań  może  doprowadzić  nawet  do  
nieważności zawartej umowy.”
Odpowiedz nr 7
Zmienia się  rozdział  1 pkt.  13.5 INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW, który obecnie przyjmuje  treść: 
„13.5.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy na poniżej określonych 
warunkach:
a) przedłużenie terminu realizacji może nastąpić w wypadku wystąpienia kolizji, których usunięcie nie 
leży  po  stronie  Zamawiającego,  a  których  wystąpienia  nie  mógł  on  wcześniej  przewidzieć  lub  w 
przypadku opóźnień w wydaniu decyzji administracyjnych właściwych instytucji”.
Dodaje się  w rozdziale 1 INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW pkt 13.6 o treści:
„Zamawiający  w  trakcie  wykonywania  umowy  ma  prawo  zlecić  Wykonawcy  wykonanie  robót 
dodatkowych  nieobjętych  zamówieniem  podstawowym,  niezbędnych  do  prawidłowego  wykonania 
przedmiotu umowy, jeżeli ich wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej 
do przewidzenia, jeżeli:
   - z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia 

podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
   -wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. 
Roboty  dodatkowe,  o  których  mowa  w  pkt  13.6  nie  mogą  przekroczyć  łącznie  50%  wartości 
realizowanego zamówienia”.



Zapytanie nr 8
„W opisie przedmiotu zamówienia (rozdział 2 pkt.1 SIWZ) Zamawiający zawarł zapis, że przedmiot  
zamówienia obejmuje 
m. in.:
- roboty ziemne – uformowanie powierzchni i skarp i wykonanie warstwy wyrównawczej, 
 - uszczelnienie powierzchni górnej i skarp gliną,
Jednocześnie  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  Zamawiający wskazuje,  że  powyższe  roboty  należy 
zrealizować zgodnie z projektem budowlanym, kosztorysami ślepymi (przedmiarami) oraz specyfikacją  
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB). 
W projekcie  budowlanym na  przekrojach  przez  składowisko pokazano,  że  warstwy rekultywacyjne 
mają być zrobione jedynie na wierzchowinie kwatery, natomiast z rysunku nr 4 - ,,schemat okrywy 
rekultywacyjnej” wynika, że warstwa wyrównawcza ma być wykonana również na skarpach, ale bez 
uszczelnienia gliną, bez ułożenia warstwy glebotwórczej z obsianiem i bez nasadzeń. 
Prosimy o wyjaśnienie jakie warstwy rekultywacyjne mają być wykonane na skarpach , a jakie na 
wierzchowinie kwatery nr 1?”
Odpowiedz nr 8
Prace rekultywacyjne na kwaterze nr 1 obejmować będą następujące prace: 
- ukształtowanie wierzchowiny i części skarpy północnej kwatery nr 1 w nawiązaniu do projektowanej 
drogi wjazdowej,
- wykonanie pełnej okrywy rekultywacyjnej (warstwa wyrównawcza, warstwa uszczelniająca, warstwa 
glebotwórcza) na wierzchowinie kwatery nr 1. 

Ze względu na istniejące nachylenia nie przewiduje się prac rekultywacyjnych na pozostałych 
skarpach  kwatery  nr  1:  zachodniej,  wschodniej  i  południowej.  Skarpy  te  przykryte  są  okrywą 
rekultywacyjną wykonaną na etapie eksploatacji kwatery nr 1.

Zapytanie nr 9
W  opisie  przedmiotu  zamówienia  –  projekt  -  rysunek  nr  2  –  Mapa  zagospodarowania  terenu 
zaznaczono  istniejące  i  projektowane  skarpy  kwatery  nr  1.  Prosimy o  wyjaśnienie,  czy  istniejące  
skarpy  kwatery  zostały  już  wyprofilowane  do  rzędnych  zgodnych  z  projektem  budowlanym  i  
zabezpieczone  przez  wykonanie  warstw  rekultywacyjnych  i  wykonanie  tych  robót  nie  jest  objęte 
przedmiotem niniejszego przetargu, a wszelkie roboty ziemne w zakresie warstw rekultywacyjnych 
(warstwa  wyrównawcza,  uszczelnienie  gliną  warstwa  glebotwórcza)  dotyczą  jedynie  czaszy 
składowiska i projektowanych skarp kwatery nr 1 zaznaczonych na w/w rysunku?”
Odpowiedz nr 9
Prace rekultywacyjne na kwaterze nr 1 obejmować będą następujące prace:
- ukształtowanie wierzchowiny i części skarpy północnej kwatery nr 1 w nawiązaniu do projektowanej 
drogi wjazdowej,
- wykonanie pełnej okrywy rekultywacyjnej (warstwa wyrównawcza, warstwa uszczelniająca, warstwa 
glebotwórcza) na wierzchowinie kwatery nr 1. 

Ze względu na istniejące nachylenia nie przewiduje się prac rekultywacyjnych na pozostałych 
skarpach  kwatery  nr  1:  zachodniej,  wschodniej  i  południowej.  Skarpy  te  przykryte  są  okrywą 
rekultywacyjną wykonaną na etapie eksploatacji kwatery nr 1.

Zapytanie nr 10
„W  rozdziale  2  pkt.  1  SIWZ  określono,  że  zakres  przedmiotu  zamówienia  obejmuje  wykonanie  
nasadzeń,  w  przedmiarze  robót  brak  w/w  zakresu  robót,  natomiast  w  projekcie  budowlano-
wykonawczym zawarto zapis, że nasadzenia krzewów należy wykonać w okresie kilku lat po wykonaniu  
rekultywacji biologicznej. Prosimy o wyjaśnienie, czy opis przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) wykonanie nasadzeń, jeśli tak to jakich, w jakiej ilości i na jakim obszarze i w jakim okresie? 
b) czy należy tylko wycenić obsiew trawą? 
c) czy obsiew trawą dotyczy jedynie wierzchowiny kwatery, czy również na skarpach istniejących i  
projektowanych?”
Odpowiedz nr 10
W ramach zaprojektowanych prac rekultywacyjnych przewidziano tylko obsiew mieszanką traw i roślin 
motylkowych uformowanej wierzchowiny kwatery nr 1. Opis w projekcie dotyczący nasadzeń należy 
traktować jako wytyczną dla zarządzającego składowiskiem.

Zapytanie nr 11
„Opis przedmiotu zamówienia rozdział  2 pkt 1 SIWZ obejmuje wykonanie zakończeń 5 szt.  studni 



odgazowujących, co znajduje potwierdzenie w projekcie budowlano-wykonawczym, który opisuje, że  
na składowisku istnieje 5 studni odgazowujących, do których należy wykonać zakończenia. Natomiast  
zgodnie z STWiORB (która również stanowi część opisu przedmiotu zamówienia) znajduje się zapis, że  
do  wykonania  są  nowe  wiercone  studni  odgazowujące.  Prosimy  o  jednoznaczne  i  wyczerpujące 
wyjaśnienie rozbieżności w dokumentach stanowiących opis przedmiotu zamówienia.”
Odpowiedz nr 11
W ramach prac rekultywacyjnych należy wykonać tylko zakończenia istniejących 5 studni odgazowania 
i nie przewiduje się wykonywania dodatkowych studni wierconych.

Zapytanie nr 12
„W związku z rozbieżnościami w nazewnictwie dokumentacji opisującej  przedmiot zamówienia  tj.:  
projekt budowlany, projekt budowlano – wykonawcy, projekt oraz dokumentacja projektowa prosimy o  
wyjaśnienie  czy  w/w  dokumenty  stanowią  jeden  i  ten  sam dokument,  który  został  załączony  do 
niniejszej dokumentacji przetargowej umieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego. Ponadto 
czy  w/w  dokument  stanowiący  opis  przedmiotu  zamówienia   należy  traktować  jako  kompletną  
dokumentację projektową w rozumieniu  art. 31 ust. 1 ustawy Pzp oraz  par 4 ust. 1 Rozporządzenia  
Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy 
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  
programu funkcjonalno – użytkowego?
Wnosimy również o ujednolicenie nazewnictwa dotyczącego opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ we 
wzorze umowy oraz STWiORB.”
Odpowiedz nr 12
Zamawiający  informuje,  że  użyte  w  SIWZ  określenia:  projekt  budowlany,  projekt  budowlano  – 
wykonawczy, projekt oraz dokumentacja projektowa dotyczą kompletu dokumentacji umieszczonej na 
stronie internetowej Zamawiającego w załączniku pod nazwą „Dokumentacja”.
Dokumenty w załączniku „Dokumentacja” stanowią kompletną dokumentację projektową w rozumieniu 
art. 31 ust. 1 ustawy Pzp oraz  § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 
2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

Zapytanie nr 13
„Zamawiający informuje( rozdział 2 SWIZ pkt 4 ppkt 9), iż zakres prac obejmuje usunięcie również 
drobnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym nie ujętym w projekcie budowlano-wykonawczym Zgodnie 
z art. 29 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i  
wyczerpujący uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie 
oferty, a roboty, których nie można było przewidzieć tzn. nie mieszczące się w opisie  przedmiotu 
zamówienia  stanowią  roboty  dodatkowe  w  myśl   art.  67  ust.  1  pkt  5  ustawy  Pzp.  Dodatkowo 
Zamawiający przyjmuje ryczałtowy sposób wynagrodzenia ( rozdział 2 pkt 1 SIWZ) i zgodnie z tym 
wyborem  wynagrodzenie  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  będzie  niezmienne  a  Wykonawca  ma 
obowiązek wykonać przedmiot zamówienia na podstawie opisu przedmiotu zmówienia. Wnosimy zatem 
o modyfikację treści SIWZ i dostosowanie do wymogów prawa.”
Odpowiedz nr 13
Zamawiający usuwa ppkt 9 w rozdziale 2 SWIZ pkt 4.

Zapytanie nr 14
„W  formularzu  ofertowym  -  pkt  7  –  Zamawiający  wymaga  aby  Wykonawca  podał  nazwę 
podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia. Zgodnie z art. 36 ust. 4  
ustawy Pzp Wykonawca wskazuje tylko i wyłącznie jaką część zamówienia powierzy podwykonawcom. 
Wnosimy zatem o dostosowanie zapisów SWIZ na zgodne z ustawą PZP poprzez wykreślenie zapisu 
dotyczącego wymagalności wskazania w ofercie nazwy podwykonawcy.”
Odpowiedz nr 14
Wykonawca może podać nazwę podwykonawcy, ale nie jest to wymagane na etapie składania ofert 
przetargowych.

Zapytanie nr 15
„Prosimy o  odpowiedź czy  za termin realizacji  zamówienia  Zamawiający  uzna datę  zgłoszenia  do 
odbioru końcowego robót przy założeniu, że nie stwierdzi się żadnych wad i usterek (upoważniających  
do odstąpienia od odbioru i Wykonawca wywiąże się ze wszystkich warunków formalnych odbioru) czy  
też dzień podpisania protokołu odbioru końcowego?”
Odpowiedz nr 15



Terminem realizacji zamówienia jest dzień podpisania protokołu odbioru końcowego.
Zapytanie nr 16
„W par. 6 ust 1 lit. a) wzoru umowy Zamawiający zawarł zapis mówiący, że Wykonawca oświadcza, iż  
przekazana dokumentacja jest kompletna i po jej sprawdzeniu nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do jej  
poprawności. 
Prosimy o modyfikację niniejszego zapisu, gdyż stwierdzenie, iż dokumentacja jest kompletna należy 
do  kompetencji  Projektanta  wykonującego  dokumentację,  natomiast  Wykonawca  nie  posiada 
kompetencji do dokonywania oceny danej dokumentacji a jedynie zobligowany jest do wykonania tego  
co stanowi opis przedmiotu zamówienia bez względu na fakt czy zakres opisu przedmiotu zamówienia 
jest kompletny z punktu widzenia użytkownika. Ponadto nie sposób na etapie podpisywania umowy 
zrzec się prawa do wnoszenia zastrzeżeń co do poprawności dokumentacji projektowej ze względu na 
oczywisty fakt, iż zastrzeżenia mogą pojawić się dopiero w trakcie realizacji przedmiotu umowy na  
styku zapisów dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym placu budowy.”
Odpowiedz nr 16
Zamawiający nie widzi powodu do rezygnacji zapisu w § 6 ust 1 lit. a) wzoru umowy. Wykonawca, 
który  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  na  podstawie  dokumentacji  (czyli  osoba 
profesjonalnie zajmująca się tą dziedziną) powinien stwierdzić, czy jest ona kompletna. Jest to również 
w jego interesie, gdyż w razie jej niespójności lub niekompletności może uwolnić się od ewentualnej 
odpowiedzialności za wykonane roboty.

Zapytanie nr 17
„Nawiązując do par. 4 ust. 1 wzoru umowy, pytamy jak należy rozumieć par. 4 ust. 3 wzoru umowy?
Skoro teren budowy zostanie przekazany w dniu podpisania umowy, nieprawidłowym jest zapis par. 4  
ust.  3  wzoru  umowy,  mówiący,  że  przekazanie  terenu  budowy  nastąpi  dopiero  po  przekazaniu  
Zamawiającemu planu BIOZ w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. 
Wnosimy o jednoznaczne określenie w terminie ilu  dni  od podpisania umowy przekazany zostanie 
Wykonawcy plac budowy.”
Odpowiedz nr 17
Zmienia się  § 4 ust. 1 wzoru umowy, który obecnie przyjmuje treść: „Strony postanawiają, iż Za
mawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy 
pod  warunkiem  przekazania  przez  Wykonawcę  Zamawiającemu  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony 
zdrowia (BIOZ). Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
W razie przystąpienia do realizacji umowy z opóźnieniem wynikającym z nieterminowego przekazania 
przez  Zamawiającego  terenu  budowy,  Wykonawca  nie  ponosi  żadnej (umownej,  ustawowej)  od
powiedzialności za nieterminową realizację robót z tego wynikającą”.
Wykreśla się ust. 3 w § 4 wzoru umowy.

Zapytanie nr 18
„Zgodnie z zapisami wzoru umowy par. 9 ust. 1 Zamawiający za podstawę do wystawienia faktury  
wymaga  (poza  protokołem  odbioru)  dostarczenia  wszelkich  niezbędnych  certyfikatów,  deklaracji 
zgodności i atestów na wbudowane materiały. Prosimy o doprecyzowanie, iż zapis ten dotyczy jedynie  
faktury końcowej, gdyż dostarczanie tych dokumentów do każdej faktury częściowej wprowadzi zbędny 
chaos  i  uniemożliwi  skompletowanie  dokumentacji  powykonawczej  ze  względu  na  wcześniejsze  
przekazanie części dokumentów.”
Odpowiedz nr 18
Powyższy zapis dotyczy jedynie faktury końcowej.

Zapytanie nr 19
„Zamawiający we wzorze umowy paragraf  9 ust. 8 informuje, iż wartość robót zafakturowanych w 
roku 2009 nie  może przekroczyć kwoty określonej  na sfinansowanie tego zamówienia w budżecie  
gminy Swarzędz  na rok 2009r. Wnosimy o modyfikację lub usunięcie tego zapisu ze względu na jego 
niezgodność z ustawą o podatku dochodowym oraz ustawą o podatku VAT, które wyraźnie stanowią, iż  
Wykonawca ma obowiązek wystawić fakturę VAT w terminie 7 dni od dnia sprzedaży (wykonania robót  
budowlanych).”
Odpowiedz nr 19
Zgodnie z rozdziałem 5 § 9 ust. 1 SIWZ podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę oraz 
zapłaty  należności  przez  Zamawiającego będzie  protokół  odbioru,  o  którym mowa w §  12  ust.  5 
rozdziału 5 SIWZ. Fakturowanie, zgodnie z ustawami podatkowymi dotyczy wykonanych robót, które 
Zamawiający  protokolarnie  odbiera.  Zamawiający  nie  widzi  podstaw  do  usunięcia  lub  modyfikacji 



zapisu w § 9 ust. 8 wzoru umowy.
Zapytanie nr 20
„W związku z zapisami w paragrafie 9 ust. 8 wzoru umowy wnosimy o określenie kwoty przeznaczonej  
na sfinansowanie zamówienia w roku 2009, ze względu na istotność tej informacji z punktu widzenia  
wyceny rzeczywistych kosztów realizacji przedmiotu umowy. „
Odpowiedz nr 20
Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia w roku 2009 kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: 
jeden milion 00/100).

Zapytanie nr 21
„Wartość  robót  zafakturowanych  w  roku  2009r.  nie  może  przekroczyć  kwoty  określonej  na 
sfinansowanie zamówienia w budżecie gminy Swarzędz na rok 2009r. Prosimy o wyjaśnienie:
a) co w sytuacji gdy suma faktur częściowych i/lub końcowej przekroczy kwotę, którą Zamawiający ma 
przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia w budżecie na rok 2009? 
b) czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu płatności faktur powyżej 30 dni?”
Odpowiedz nr 21

)a fakturowanie, dotyczy wyłącznie wykonanych robót, które Zamawiający protokolarnie odbiera. 
Zamawiający  podaje  kwotę  przeznaczoną  na  sfinansowanie  zamówienia  w  roku  2009,  a 
Wykonawca  wyceniając  koszty  realizacji  przedmiotu  umowy  powinien  dostosować  się  do 
podanego przez Zamawiającego podziału środków finansowych na poszczególne lata.

)b Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu płatności faktur powyżej 30 dni.

Zapytanie nr 22
„Prosimy o odpowiedź ile  maksymalnie będzie  trwał  odbiór  końcowy robót  przy założeniu,  że  nie  
stwierdzi się żadnych wad i usterek (upoważniających do odstąpienia od odbioru i Wykonawca wywiąże  
się ze wszystkich warunków formalnych odbioru)?
W przypadku braku takich uregulowań zapisy par. 6 ust. 1 lit. c) wzoru umowy nie wywołują żadnych  
skutków prawnych.”
Odpowiedz nr 22
Odbiór końcowy robót przy założeniu, że nie stwierdzi się żadnych wad i usterek (upoważniających do 
odstąpienia od odbioru i Wykonawca wywiąże się ze wszystkich warunków formalnych odbioru) będzie 
trwał nie więcej niż 10 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru.

Zapytanie nr 23
„Ze względu na obowiązek dostarczenia na odbiór inwentaryzacji powykonawczej (par. 12 ust. 4 w  
związku z par. 7 ust. 1 pkt. j wzoru umowy) opisana w paragrafie 12 wzoru umowy procedura dotyczy 
jedynie  odbioru  końcowego,  w  związku  z  brakiem innych  uregulowań prosimy wskazać  na  jakich 
zasadach i terminach przeprowadzane będą odbiory częściowe?”
Odpowiedz nr 23
Zamawiający odbierze prace zgłoszone przez Wykonawcę do odbioru częściowego pod warunkiem, że 
prace  te  będą  wykonane  zgodnie  z  Prawem budowlanym,  „Dokumentacją”,  Specyfikacją  Istotnych 
Warunków  Zamówienia,  specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót,  wskazaniami  Nadzoru 
Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej, polskimi normami, warunkami technicznego wykonania i 
odbioru prac oraz obowiązującymi  przepisami w tym przepisami BHP i przeciwpożarowymi.

Zapytanie nr 24
„Prosimy o zmianę sformułowania „ za opóźnienie” we wzorze umowy par. 17 ust.1 lit.b) i c) oraz 
par.17 ust. 2 na sformułowanie „ za zwłokę” gdyż Wykonawca jest odpowiedzialny tylko za zwłokę czyli  
zawinione (z przyczyn zależnych od Wykonawcy) opóźnienie. 
Opóźnienie jest natomiast niezależne od Wykonawcy (np. klęska żywiołowa, działanie Zamawiającego, 
itd) i nie może podlegać karze umownej – Wykonawca jest odpowiedzialny za zwłokę - czyli zawinione 
opóźnienie.”
Odpowiedz nr 24
Zmienia się § 17 wzoru umowy, który obecnie przyjmuje treść:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
a) w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy - 15 % wartości wynagrodzenia umownego brutto,



b) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej umowy, w szczególności 
za  zwłokę  wynikającą  z  §4  ust.  1  niniejszej  umowy  -  w  wysokości  0,5%  wartości  umownego 
wynagrodzenia brutto nie więcej niż w sumie 15% wynagrodzenia brutto,
c) za nieterminowe usunięcie wad i usterek, do usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany z tytułu 
udzielonej gwarancji lub rękojmi – 0,5% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień 
zwłoki w stosunku do terminu w którym miało nastąpić usunięcie wady,
d)  za  wykonywanie  robót  przez  podwykonawców  bez  zgody  Zamawiającego  w  wysokości  10  % 
wynagrodzenia umownego brutto,
e)  w  przypadku  braku  bezpośredniego  nadzoru  nad  wykonaniem  prac  ze  strony  Wykonawcy  (w 
szczególności  nieobecność  kierownika  robót)  w  wysokości  2000,00  zł  brutto  za  każdy  dzień 
nieobecności nadzoru na terenie budowy, 
f)  w przypadku nieusprawiedliwionej  nieobecności  przedstawiciela  Wykonawcy na naradzie o jakiej 
mowa w § 7 ust. 1 lit. d w wysokości 1000,00zł brutto – za pierwszą nieobecność 500,00 zł brutto – za 
każdą następną nieobecność,
g) w przypadku naruszenia nakazu zachowania poufności, o którym mowa w § 16 umowy w wysokości
20000,00 zł brutto za każdy przypadek naruszenia.
2. Kary umowne określone w ust. 1 lit. b), c) niniejszego paragrafu ulegają podwojeniu przy opóźnieniu 
wynoszącym powyżej 10 dni.
3.Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania przekraczającego określone w umowie kary.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

Zapytanie nr 25
„W  celu  zadośćuczynienia  zasadzie  ekwiwalentności  świadczeń  stron  umowy  wnosimy  o  dodanie 
zapisów, iż Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne  w przypadku zwłoki w przekazaniu placu 
budowy, odbiorze robót oraz opóźnienia w przystąpieniu do odbioru robót czy niedotrzymania innych  
terminów zawartych w umowie.”
Odpowiedz nr 25
Zamawiający  nie  widzi  powodu  do  dodawania  w  umowie  dodatkowych  zapisów  dotyczących  kar 
umownych zwłaszcza, że na podstawie zapisu w SIWZ, rozdział 5, § 4 ust. 1 „W razie przystąpienia do 
realizacji  umowy z  opóźnieniem wynikającym z  nieterminowego przekazania  przez  Zamawiającego 
terenu  budowy,  Wykonawca  nie  ponosi  żadnej  (umownej,  ustawowej)  odpowiedzialności  za 
nieterminową realizację robót z tego wynikającą”.

Zapytanie nr 26
„W par.  17  ust.  3  wzoru  umowy zawarto  zapis  mówiący,  że  Zamawiający będzie  miał  prawo  do 
odszkodowania  przekraczającego  wysokość  kar  umownych.  W  celu  zadośćuczynienia  zasadzie  
ekwiwalentności świadczeń stron umowy wnosimy o dodanie zapisu mówiącego, że Wykonawca ma 
również prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego gdy kary umowne nie pokryją szkody.”
Odpowiedz nr 26
Zamawiający, mając na uwadze zapisy w  rozdziale 5, § 19 SIWZ nie widzi powodu do dodawania w 
§ 17 ust. 3 wzoru umowy dodatkowych zapisów mówiących, że Wykonawca ma prawo do dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego gdy kary umowne nie pokryją szkody.

Zapytanie nr 27
„W pkt. 2.2 projektu budowlano-wykonawczego zawarto zapis, iż warstwa ma być wykonana z piasku 
grubego lub średniego, a następnie zapis, że ma być ona wykonana z mas ziemnych lub odpadów 
zgodnie z Rozp. MŚ z dn.21.03.2006 w sprawie odzysku odpadów lub unieszkodliwiania odpadów poza  
instalacjami  i  urządzeniami,  czyli  o  kodach:  170101,  170102,  170103,  170107,  170181,  170508, 
190902, 191209, natomiast w przedmiarze robót wskazano, że w/w warstwę należy wykonać z gruntu  
inertnego. Prosimy o wyjaśnienie, z jakiego materiału ma być wykonana warstwa wyrównawcza?”
Odpowiedz nr 27
Warstwa wyrównawcza może zostać wykonana wariantowo z inertnych mas ziemnych (np. piasku) lub 
z wykorzystaniem odpadów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. 
w sprawie odzysku odpadów lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. nr 
49,  poz.  356)  załącznik  nr  1  lp.  12.  Wykorzystanie  odpadów  określonych  w  rozporządzeniu  na 
wykonanie warstwy wyrównawczej jest możliwe pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w 
rozporządzeniu oraz uzyskaniu stosownej decyzji administracyjnej na odzysk odpadów.

Zapytanie nr 28
„Prosimy o wyjaśnienie z jakiego materiału ma być wykonana warstwa glebotwórcza? W przedmiarze  



robót wskazano na 20 cm warstwę z humusu, natomiast zgodnie z opisem do projektu budowlano – 
wykonawczego  w/w  warstwę  należy  wykonać  z  mas  ziemnych  lub  odpadów  o  kodach:  170504, 
170506, 190503, 190805, 200202.”
Odpowiedz nr 28
Warstwa glebotwórcza  może zostać  wykonana wariantowo z  inertnych mas ziemnych (np.  piasku, 
gleby, humusu) lub z wykorzystaniem odpadów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 
dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku odpadów lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i 
urządzeniami (Dz. U. nr 49, poz. 356) załącznik nr 1 lp. 13. Wykorzystanie odpadów określonych w 
rozporządzeniu  na  wykonanie  warstwy  wyrównawczej  jest  możliwe  pod  warunkiem  spełnienia 
wymogów określonych w rozporządzeniu oraz uzyskaniu stosownej decyzji administracyjnej na odzysk 
odpadów.

Zapytanie nr 29
„W  STWiORB  w  części  dotyczącej  umocnienia  skarp  opisano  zakres  robót  odnośnie  wykonania 
umocnienia skarp i rowów, poprzez humusowanie, obsiew i darniowanie. Prosimy o wyjaśnienie, czy 
opis przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie humusowania, obsiewu i darniowania skarp i rowów,  
jeśli tak, to których?”
Odpowiedz nr 29
W ramach prac  rekultywacyjnych przewiduje się  tylko  wykonanie  obsiewu mieszanką traw i  roślin 
motylkowych uformowanej wierzchowiny kwatery nr 1.

Zamawiający w związku z powyższymi modyfikacjami treści Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia i  art.  38 ust.  6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert 
przetargowych do dnia 11 . 05 . 2009r, do godz. 10:00 (pokój: Biuro Obsługi Interesanta – Kancelaria 
Urzędu (parter). Otwarcie ofert nastąpi dnia 11 . 05 . 2009r., o godz. 10:30 w pokoju 410.

Zamawiający  zobowiązuje  Wykonawców  do  wprowadzenia  stosownych  zmian  w  oznaczeniach 
składanych ofert przetargowych.


