
                                                               Swarzędz, dnia   03.04.2014r.
Nr pisma: BZP.271.14.2014-6

Wyjaśnienia treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

„Modernizacja skrzyżowania ulicy Przybylskiego – 3 Maja wraz z remontem 
nawierzchni w ul. Granicznej w Swarzędzu”

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

Zapytanie nr 1
Ad. Rozdział I IDW pkt 1 ppkt 1.2. b)
Wnosimy o wykreślenie w całości  w/w zapisu. Zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych to na 
Zamawiającym spoczywa obowiązek udostępniania Wykonawcy informacji koniecznych do przygotowania 
oferty.
Odpowiedź nr 1
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian.

Zapytanie nr 2
Ad. Rozdział I IDW pkt 1 ppkt 1.7.
Wnosimy o zmianę zapisu poprzez wykreślenie z w/w ppkt konieczności przedstawienia Zamawiającemu 
w  dniu  podpisania  umowy  nazw  podwykonawców.  Obecny  zapis  bardzo  ogranicza  pole  działania 
Wykonawcy,  ponieważ  termin  od  otwarcia  ofert  do  podpisania  umowy  jest  zbyt  krótkim  na  wybór 
konkretnych  podwykonawców.  Wymaganie  to  stawiane  Wykonawcy  przez  Zamawiającego  jest 
nieuzasadnione. Dodatkowa pragniemy zaznaczyć, że interes Zamawiającego jest w pełni zabezpieczony 
–  zgodnie  z  par.  18  wzoru  umowy,  Wykonawca  ma  obowiązek,  przed  podpisaniem  umowy  z 
podwykonawcami, przedłożenie projektu ich umów do akceptacji Zamawiającego.
W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.
Odpowiedź nr 2
Zamawiający wykreśla zapisy SIWZ, Rozdział I, pkt 1 ppkt 1.2. b). 

Zapytanie nr 3 
Ad. par. 3 ust.3 wzoru umowy:
Z uwagi na zapisy w par. 4 ust. 1 wzoru umowy (przekazanie placu budowy odbędzie się w terminie 7 dni 
od dnia zawarcia umowy) wnosimy o zmianę terminu rozpoczęcia robót budowlanych z dnia zawarcia 
umowy na dzień przekazania placu budowy.
Odpowiedź nr 3
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian.

Zapytanie nr 4
Ad. par. 6 ust. 1 pkt a) wzoru umowy:
Wykonawca wnosi o wykreślenie słów: „Wykonawca niniejszym oświadcza, iż przekazania dokumentacji 
jest kompletna i po jej sprawdzeniu nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do jej poprawności.”
i  zastąpienie  ich  słowami:  „  Wykonawca  w  terminie  7  dni  od  przekazania  placu  budowy  zgłosi 
Zamawiającemu ewentualne uwagi co do jej kompletności.” 
Do obowiązków Wykonawcy nie należy natomiast sprawdzanie dokumentacji projektowej pod względem 
jej poprawności. Za to odpowiada Projektant oraz Zamawiający.
Odpowiedź nr 4
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian.

Zapytanie nr 5
Ad. par. 7 ust. 4 wzoru umowy:
Wnosimy o zmianę w/w ust. na:
„4. jeżeli Wykonawca (…) na koszt i ryzyko Wykonawcy, po bezskutecznym, wcześniejszym, pisemnym 
upomnieniu go przez Zamawiającego”.
Odpowiedź nr 5
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian.



Zapytanie nr 6
Ad. wzór umowy:
Prosimy o informacje czy Zamawiający przewiduje możliwości częściowego fakturowania robót? Jeśli tak 
to w jakich częściach?
Odpowiedź nr 6
Warunki płatności zawarte są we wzorze umowy w §9. 

Zapytanie nr 7 
Ad. par. 16 wzoru umowy:
Wnosimy o zmianę słowa „opóźnienie...” na słowo „zwłoka...”
Wykonawca powinien odpowiadać za  opóźnienia   kwalifikowane (zwłoka)  czyli  za  to,  ze  nie  wykonał 
swoich zobowiązań na skutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność.
Odpowiedź nr 7
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian.

Zapytanie nr 8
Ad. par. 16 ust. 1 pkt d) wzoru umowy:
Wnosimy o zmniejszenie kary, o której mowa w w/w punkcie z 10% na 2%. W chwili obecnej kara ta jest 
zbyt wygórowana. Żądanie zbyt wygórowanych kar umownych stanowi naruszenie podstawowych zasad 
jakie powinny obowiązywać w umowach, tj. równość stron, co ostatecznie prowadzi do sprzeczności  z  
zasadami współżycia  społecznego. Należy wskazać,  że kara umowna tracąc  charakter  odszkodowania 
(art. 483 par. 1 k.c.) prowadziłaby do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (wyrok SN z 17 marca 
1988r., sygn. Akt Iv CR 58/88). 
Odpowiedź nr 8
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian.

Zapytanie nr 9
Ad. par. 17 ust. 4 wzoru umowy:
Wnosimy o wykreślenie w ppkt d) i e) odpowiednio słów: „ jeżeli rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn 
niezależnych od niego „ oraz „jeżeli rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn , za które Wykonawca nie 
odpowiada”.
Bez względu na to po czyjej stronie leży przyczyna odstąpienia od umowy, zgodnie z zasadą wyrażoną w 
art. 494 Kodeksu Cywilnego w przypadku odstąpienia Strony zobowiązane są dokonać rozliczenia robót 
wykonanych do momentu odstąpienia. 
Odpowiedź nr 9
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian.

Zapytanie nr 10
Ad. par. 17 ust. 1 pkt b) wzoru umowy:
Wnosimy  o  dopisanie  w  w/w  ust.  słów:  „pomimo  pisemnego  upomnienia  Wykonawcy  przez 
Zamawiającego”.
Odpowiedź nr 10
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian.

Zapytanie nr 11
Ad. par. 18 ust. 15 wzór umowy:
Pragniemy  podkreślić,  że  obecne  zapisy  odnośnie  oświadczeń  podwykonawców  spowodują,  że 
Zamawiający otrzyma faktura VAT od Wykonawcy nie wcześniej niż ok. miesiąca od podpisania  protokołu 
odbioru. 
Spowodowane jest to tym, ze wykonawca może odebrać roboty od podwykonawców w momencie, jak 
będzie miał od Zamawiającego potwierdzenie, że zostały one wykonane. Następnie muszą być dokonane 
czynności rozliczenia podwykonawców, tj. podpisanie protokołów z podwykonawcami, wystawienie faktur, 
przekazanie ich do wykonawcy, akceptacja  i zaksięgowanie faktur, zwolnienie ich do płatności w terminie 
umownym, a  następnie pozyskanie oświadczenia od podwykonawców.
W związku z tym prosimy o zmianę zapisów tak, by pisemne oświadczenia, Wykonawca miał obowiązek 
dostarczyć np. w terminie do 30 dni przed dokonaniem zapłaty przez Zamawiającego. 
Odpowiedź nr 11
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian.

Zapytanie nr 12
Ad. par. 15 wzoru umowy:
Prosimy o jasne,  szczegółowe i  jednoznaczne wyjaśnienie,  jakie  informacje  mają dla  Zamawiającego 
charakter poufny?
Prosimy o wyjaśnienie również dlatego, że Zamawiający w par. 16 wzoru umowy przewidział z tego tytułu 
karę umowną.



Odpowiedź nr 12
Zagadnienie  uregulowane  jest  w  Ustawie  z  dnia  16  kwietnia  1993r.  o  zwalczaniu  nieuczciwej  
konkurencji.

Zapytanie nr 13 
Dotyczy  ST_D-07.01.01,  poz.  147  d.5.2:  Ze  względu  na  rozbieżność  w  dokumentacji.  Prosimy  o 
określenie rodzaju oraz technologii w jakiej ma być wykonane oznakowanie poziome.
Odpowiedź nr 13
Należy  zastosować  oznakowanie  poziome  grubowarstwowe.  Dopuszcza  się  stosowanie  zarówno  mas 
chemoutwardzalnych jak i termoutwardzalnych. Wybór technologii po stronie wykonawcy robót. Pozycja 
przedmiarowa została przyjęta wyłącznie poprzez analogię. 

Zapytanie nr 14
Dotyczy ST_D-07.01.01, poz. 147 d.5.2: Zgodnie z wytycznymi Instytutu Badawczego Dróg i Mostów 
maksymalny  okres  gwarancyjny  na  oznakowanie  poziome  grubowarstwowe  powinien  wynosić  36 
miesięcy, zaś na oznakowanie poziome cienkowarstwowe – 12 miesięcy. Nawiązując do 60-miesięcznej 
gwarancji  obowiązującej  dla  niniejszego  kontraktu,  prosimy  o  weryfikację  okresu  gwarancyjnego  dla 
oznakowania poziomego.
Odpowiedź nr 14
Zgodnie  z  STWiOR  minimalny  okres  gwarancyjnych  dla  oznakowana  grubowarstwowego  wynosi  24 
miesiące. Pozostałe warunki dotyczące okresów gwarancji zgodnie z projektem umowy wynoszą 60- m-cy

Zapytanie nr 15
Dotyczy poz. 148 d.5.2: Prosimy o zamieszczenie przykładowego rysunku wraz z parametrami dla barier 
drogowych U-12a 
Odpowiedź nr 15
Należy zastosować typowe bariery drogowe U-12a zgodnie z rysunkiem w załączniku nr 1 do odpowiedzi.
Dane techniczne:

• wysokość po zamontowaniu 1100 mm, (wymiary elementu 2000x1600 mm),
• wysokość poprzeczki 500 mm,
• długość  2000 mm,
• średnica rur Ø 60,3
• materiał: stal
• zabezpieczenie: cynkowanie ogniowe
• montaż:  zabetonowanie w podłożu 
• lakierowanie proszkowo

Zapytanie nr 16
Dotyczy kosztorysu ofertowego 
Kosztorys  dotyczący  podłączenia  wypustów  do  istniejącej  kanalizacji  jest  wydrukiem  przedmiaru  z 
kosztorysu szczegółowego. Prosimy o zamieszczenie formularza kosztorysu.
Odpowiedź nr 16
Zamawiający nie dysponuje przedmiarami w innej formie. W ofercie należy podać cenę jednostkową 
oraz wartość pozycji bez uzupełniania RMS.
 
Zapytanie nr 17
W opisie jest informacja o oznakowaniu poziomym grubowarstwowym (standardowa gwarancja 36 m-
cy), a w przedmiarze zaś mowa jest o oznakowaniu cienkowarstwowym farba (standardowa gwarancja  
12 m-cy). Które przyjąć do wyceny?
Odpowiedź nr 17
Należy zastosować oznakowanie poziome grubowarstwowe. Pozycja przedmiarowa została przyjęta 
wyłącznie poprzez analogię. Zgodnie z STWiOR minimalny okres gwarancyjnych dla oznakowana 
grubowarstwowego wynosi 24 miesiące. Pozostałe warunki dotyczące okresów gwarancji zgodnie z 
projektem umowy wynoszą 60- m-cy.

Zapytanie nr 18
Jeśli przyjąć do wyceny ozn. Grubowarstwowe – to czy chemoutwardzalne czy termoplastyczne?
Odpowiedź nr 18
Dopuszcza  się  stosowanie  zarówno  mas  chemoutwardzalnych  jak  i  termoutwardzalnych.  Wybór  
technologii pozostaje po stronie Wykonawcy robót.

Zapytanie nr 19
W opisie jest  mowa o znakach pionowych średnich, ale zaraz za typ opisem jest oznaczenie (M) czyli  
znaki małe – Które przyjąć do wyceny?
Odpowiedź nr 19
Należy zastosować znaki małe — dla dróg gminnych.



Zapytanie nr 20
W przedmiarze (poz.  148) jest mowa o barierach ochronnych stalowych,  a pod spodem o bariero-
poręczach typ U-12a. Proszę zamieszczenie rysunku technicznego bariery.
Odpowiedź nr 20
Należy  zastosować  typowe  bariery  drogowe  U-12a  zgodnie  z  rysunkiem  w  załączniku  nr  1  do 
odpowiedzi.
Dane techniczne:

• wysokość po zamontowaniu 1100 mm, (wymiary elementu 2000x1600 mm),
• wysokość poprzeczki 500 mm,
• długość  2000 mm,
• średnica rur Ø 60,3
• materiał: stal
• zabezpieczenie: cynkowanie ogniowe
• montaż:  zabetonowanie w podłożu 
• lakierowanie proszkowo

Zapytanie nr 21
Standardowe  słupki  to  słupek  ocynkowany  fi  60,30mm,  czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na 
zastosowanie takich słupków? W przedmiarze wskazano słupki fi 70 mm.
Odpowiedź nr 21
Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie słupków fi 60,3.

Ponadto Zamawiający w załączniku nr 2 do odpowiedzi udostępnia poprawiony schemat dla przebudowy 
kanalizacji i kabli technicznych.

Zamawiający w związku z powyższymi zmianami treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 
celu możliwości uwzględnienia powyższych zmian przez Wykonawców w składanych  ofertach 

przetargowych i zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert 
przetargowych do dnia 10. 04 . 2014r. do godz. 10:00 (Biuro Obsługi Interesanta – Kancelaria Urzędu, 

parter). Otwarcie ofert nastąpi  dnia 10 . 04 . 2014r. o godz. 10:30 w pokoju 410.

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


