BZP.271-004/003/2013

Swarzędz, dnia 26 lutego 2013r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dot. zamówienia publicznego na: „Przebudowa skrzyżowania ulic: Granicznej,
Kupieckiej i Rolnej w Swarzędzu”
Do siedziby zamawiającego wpłynęły „pytania” o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:
Pytanie nr 1
Dotyczy projektu umowy.
Wykonawca prosi o wyjaśnienie, na jakich warunkach odbywać się będzie zatwierdzenie
(akceptacja) i zapłata za ewentualne roboty dodatkowe?
Odpowiedź nr 1
Zamówienie dodatkowe, o ile takowe będzie do wykonania będzie rozliczane osobną umowa w
formie ryczałtu, tak jak zamówienie podstawowe.
Pytanie nr 2
Dotyczy § 7 pkt 1 lit h) projektu umowy.
Proponujemy wykreślenie zapisu § 7 pkt 1 lit. h) i zastąpienie go następującym:,, h)
Przeprowadzenia na własny koszt, na żądanie Zamawiającego, badań jakościowych w
odniesieniu do wykonanych robót i zastosowanych przez wykonawcę materiałów, w ilości
zgodnej z SST”
Odpowiedź nr 2
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wskazanego powyżej zapisu.
Pytanie nr 3
Dotyczy § 16 pkl 1 lit b), c) oraz 16 pkt 2 projektu umowy.
Wnosimy o zamianę w § 16 pkt 1 lit. b), c) oraz 16 pkt 2 słowa "opóźnienie" na słowo;
"zwłoka".
lit. b) brzmiałaby wtedy: b) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu robót będących
przedmiotem niniejszej umowy - w wysokości 0,5% wartości umownego wynagrodzenia
brutto nie więcej niż w sumie 15% wynagrodzenia brutto,
lit c) brzmiałaby wtedy; 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,
pkt 2. brzmiałby wtedy: 2 Kary umowne określone w ust. 1 lit, b), c) niniejszego
paragrafu ulegają podwojeniu przy zwłoce wynoszącym powyżej 10 dni.
Wykonawca powinien odpowiadać za opóźnienie kwalifikowane (zwłoka), czyli za to, że
nie wykonał swoich zobowiązań na skutek okoliczności, za które ponosi
odpowiedzialność.
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Odpowiedź nr 3
Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę słowa „opóźnienie” na słowo „zwłoka” we
wskazanych powyżej zapisach.
Pytanie nr 4
Dotyczy § 16 pkt 1 projektu umowy.
Powołując się na zasadę równości Stron Wykonawca proponuje dodanie zapisu mówiącego o
ewentualnych karach dla Zamawiającego w związku ze zwłoką w dopełnieniu swoich
obowiązków (nieterminowe przekazanie placu budowy, dokumentacji) oraz w przypadku
odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po
stronie Zamawiającego.
Odpowiedź nr 4
Zamawiający nie będzie wprowadzał do umowy dodatkowego zapisu.
Pytanie nr 5
Dotyczy § 16 pkt 3 projektu umowy.
Powołując się na zasadę równości Stron proponujemy wykreślenie zapisu i zastąpienie go
następującym:
„Strony mają prawo dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych na
zasadach określonych w kodeksie cywilnym."
Odpowiedź nr 5
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z umowy treści § 16 pkt 3 i zastąpienie go
treścią wskazaną przez Wykonawcę.
Pytanie nr 6
Dotyczy § 17 pkt 3 projektu umowy
Proponujemy wykreślenie zapisu § 17 pkt 3 i zastąpienie go następującym:
„ 3 W przypadku rozwiązania umowy zostanie sporządzony przez Strony protokół
inwentaryzacji robót na dzień rozwiązania umowy. Wykonawca jest zobowiązany do
zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony z
winy, której nastąpiło rozwiązanie umowy."
Odpowiedź nr 6
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z umowy treści § 17 pkt 3 i zastąpienie go
treścią wskazaną przez Wykonawcę.
Pytanie nr 7
Dotyczy § 17 pkt 4 lit. c) projektu umowy.
Proponujemy wykreślenie zapisu § 17 pkt 4 lit. c) i zastąpienie go następującym:
,,c) zabezpieczenie przerwanych robót w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony z
winy, której nastąpiło rozwiązanie umowy "
Odpowiedź nr 7
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z umowy treści § 17 pkt 4 lit. c) i zastąpienie
go treścią wskazaną przez Wykonawcę.
Pytanie nr 8
Okres gwarancyjny dla budowy wynosi 36 miesięcy. Czy w tym okresie również wymagana jest
pielęgnacja zieleni?
Odpowiedź nr 8
Okres gwarancji nie obejmuje pielęgnacji zieleni.
Pytanie nr 9
Okres gwarancyjny dla budowy wynosi 36 miesięcy. Czy ta gwarancja również obejmuje
oznakowanie poziome wykonane farbą chlorokauczukową?
Odpowiedź nr 9
Okres gwarancji nie obejmuje oznakowania poziomego wykonanego farbą chlorokauczukową.
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Pytanie nr 10
Czy zamiast maty z guzami typu "Medialine" można zastosować płytki z guzami?
Odpowiedź nr 10
W przedmiotowym zadaniu należy zastosować maty z guzami typu „Medialine”.
Pytanie nr 11
Wykonawca zwraca się z prośbą o informacje czy możliwe jest wcześniejsze rozpoczęcie
budowy niż w dniu 3 czerwca 2013r.?
Odpowiedź nr 11
Zamawiający zakłada, że roboty będą wykonywane w okresie zmniejszonego natężenia ruchu z
powodu okresu wakacyjnego. W związku z powyższym nie ma możliwości wcześniejszego
rozpoczęcia robót.
Pytanie nr 12
Czy ze względu na krótki okres realizacji jest możliwość wyłączenia z ruchu całego
skrzyżowania?
Odpowiedź nr 12
Na cały okres realizacji zadania nie ma możliwości wyłączenia z ruchu całego skrzyżowania.
Istnieje taka możliwość na czas układania warstwy ścieralnej, co powinno zostać uwzględnione
w projekcie tymczasowej organizacji ruchu.
Pytanie nr 13
Czy wykonując przystanek autobusowy należy uwzględnić koszty wiaty, ławek i kosza na
śmieci?
Odpowiedź nr 13
Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje zakupu i dostawy wiaty autobusowej, koszy na
śmieci i ławek.

..........................................
(podpis Kierownika Jednostki)
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