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Wyjaśnienia treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

„Wykonanie nakładki bitumicznej wraz z wymianą podbudowy w ul. Szumana w 
Swarzędzu – remont nawierzchni ulic.”

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

Pytanie nr 1
Dot. pkt VII. SIWZ, pkt. 2 formularza ofertowego i par. 3 projektu umowy - wnosimy o modyfikację treści 
niniejszego  punktu  w  taki  sposób,  aby  termin  na  realizację  zamówienia  -  wyznaczony  był  np.  w 
miesiącach od dnia przekazania placu budowy a nie sztywną datą, ponieważ na tym etapie Wykonawca 
nie wie do końca ile ma tak naprawdę czasu na realizację zamówienia. Nie wiadomo jak długo będzie 
trwać procedura przetargowa, czy będą odwołania oraz kiedy zostanie podpisana umowa.

Odpowiedź nr 1
Zamawiający nie wyraża zgodę na proponowane zmiany.

Pytanie nr 2
Dot. str. 15 SIWZ, tj. drugiej strony formularza ofertowego - Zamawiający w tabeli dot. przynależności do 
grupy kapitałowej wymaga wskazania  adresów podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 
oraz  formy zależności, w związku z czym wnosimy o modyfikację powyższego tak,  aby Zamawiający 
wymagał tylko tych danych, których dopuszcza ustawa Prawo zamówień publicznych tj. samego wykazu 
podmiotów.
Treść art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych wskazuje, że „Wykonawca wraz z wnioskiem 
lub ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
ust. 2 pkt. 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej." Przepis ten wyraźnie wskazuje 
jedynie na wymóg wykazania listy - wykazu podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub 
oświadczenia, że nie należy do żadnej grupy. W żadnym przepisie ustawy Prawo zamówień publicznych 
ustawodawca nie daje możliwości Zamawiającemu do wymagania dodatkowych informacji.
Zamawiający nie może odczytywać powyższego przepisu jako dowolność w zakresie danych jakich będzie 
wymagać w zakresie grupy kapitałowej. Tym bardziej, że w przypadku niektórych podmiotów może to 
dotyczyć nawet tysiąca podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. W związku z powyższym 
wnosimy  o  usunięcie  ze  wzoru  formularza  ofertowego  „adresu"  oraz  „formy  zależności"  podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej.

Odpowiedź nr 2
Wykonawcy nie są zobowiązani do wypełnienia rubryki adresu ponad to rubryka forma zależności nie  
istnieje w obowiązującym Formularzu Ofertowym. Obowiązkowemu wypełnieniu podlega tylko kolumna 
„Nazwa podmiotu”.

Pytanie nr 3
Dot. str 15 SIWZ - formularz ofertowy. Wnosimy o możliwość podania zakresu robót przeznaczonych do 
realizacji  przez  podwykonawców.  Na  etapie  przetargu  Wykonawca  nie  jest  w  stanie  wyznaczyć 
konkretnego podwykonawcę danego zakresu.

Odpowiedź nr 3
Wykonawcy nie są zobowiązani  do wypełnienia nazw podwykonawców .  Obowiązkowemu wypełnieniu 
podlega tylko zakres robót, które będą realizować podwykonawcy.

Pytanie nr 4
Dotyczy  załącznika  II  do  SST.  Wśród  wymagań dla  kruszywa grubego dla  podbudowy i  w.  wiążącej 
podano odporność na polerowanie, co jest niezgodne z WT1-2010 . Zgodnie z tym dokumentem, jak  
również normą PN-EN 13 043 wymaganie tego parametru ma uzasadnienie tylko w przypadku warstw 
ścieralnych. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź nr 4
Obowiązujące wymagania właściwości kruszywa przedstawia załącznik nr 1 do wyjaśnień.



Pytanie nr  5
Dotyczy  par.  9  ust.  1  projektu  umowy.  Mowa jest  o  protokole  odbioru  robót  i  o  protokole  odbioru 
końcowego robót - prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przewiduje fakturowanie częściowe, np. w 
okresach miesięcznych.

Odpowiedź nr 5
Zamawiający przewiduje fakturowanie częściowe np. w okresach miesięcznych.

Pytanie nr 6
Dotyczy par. 9 ust. 8 lit. c) projektu umowy. Wnosimy o wykreślenie tego punktu. Wykonawca stwierdza, 
że Zamawiający w tym ustępie narusza kodeksową zasadę swobody formułowania umów, a także wstawia 
mechanizm umożliwiający nierówne traktowanie Wykonawców, gdyż nie jest szczegółowo określone jakie 
dokładnie  zapisy  miałyby  się  znaleźć,  a  jakie  nie  mogą w umowach  podwykonawczych.  Wykonawca 
przypomina,  że  treść  umowy  z  Podwykonawcą  nie  zmienia  w  żaden  sposób  zakresu  zobowiązań 
Wykonawcy  wobec  Zamawiającego,  i  Wykonawca  wciąż  odpowiada  za  należyte  wykonanie  całego 
przedmiotu umowy.

Odpowiedź nr 6
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy. Zapisy mają być analogiczne do warunków 
przewidzianych  w  umowie  właściwej  w  zakresie  robót,  terminów  i  zasad  płatności  na  rzecz  
podwykonawców. Powyższe wynika z art. 647¹KC.

Pytanie nr 7
Dotyczy par. 9 ust 8 lit c) zdanie drugie projektu umowy. Wykonawca zaznacza, że określony tu termin  
jest  nierealny  do  dotrzymania  ze  względu  na  wewnętrzne  procedury  konieczne  do  przestrzegania,  
szczególnie  w większych organizacjach,  a  także -  co istotniejsze  -  dokonanie  pełnego rozliczenia  z  
Podwykonawcą  zależne  jest  też  od  sprawnego  i  niezwłocznego  działania  Podwykonawcy  w  kwestii  
podpisania Protokołu końcowego odbioru robót stanowiących przedmiot umowy podwykonawczej oraz 
wystawienia i dostarczenia poprawnej faktury. Obiektywnie bezpieczny termin na dokonanie pełnego 
rozliczenia z Podwykonawcą to 30 dni. 

Odpowiedź nr 7
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy.

Pytanie nr 8
Dotyczy par. 14 ust. 8 projektu umowy. Wykonawca wnosi o wykreślenie tego zapisu jako niezgodnego z 
Kodeksem  cywilnym  i  nieskutecznego.  Jeśli  po  podpisaniu  umowy  powstaną  po  stronie  Wykonawcy 
utracone korzyści z winy Zamawiającego, ma prawo on dochodzić odzyskania ich od Zamawiającego.

Odpowiedź nr 8
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy.

Pytanie nr 9
Dotyczy par. 15 projektu umowy. W kontekście faktu, że całe postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego  oraz  jego  realizacja,  są  jawne,  prosimy  o  skonkretyzowanie  jakie  dokładnie  informacje 
Zamawiający  uważa  za  poufne  i  żąda  od  Wykonawcy  zachowania  ich  poufność;  pod  groźbą  kary 
określonej w par. 16 ust. 1 lit. g)

Odpowiedź nr 9
Zamawiający uważa za poufne wszelkie informacje dotyczące sposobu realizacji przedmiotowej umowy.

Pytanie nr 10
Dotyczy par. 17 ust 1 lit. d) projektu umowy. Wnosimy o wykreślenie tego punktu, gdyż jego treść stoi w 
sprzeczności z art 647.1 kodeksu cywilnego oraz z par. 9 ust 8 lit. a) projektu umowy. W par. 2 tego 
artykułu  ustawodawca  określił,  że  inwestorowi  należy  przedstawić  umowę  z  podwykonawcą  lub  jej 
projekt. Wykonawca może więc podpisać umowę z podwykonawcą z warunkiem, że wchodzi ona w życie  
pod warunkiem uzyskania zgody na nią od Zamawiającego.

Odpowiedź nr 10
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy.

                                                         .......................................................................
(podpis Kierownika Zamawiającego)


