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Dotyczy: Budowa ulicy Kozłowskiej w systemie zaprojektuj i wybuduj

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w związku ze złożonym
zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu
Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:
Czy zamawiający posiada dokumentacje projektową w wersji edytowalnej, w tym
mapę do celów projektowych, czy trzeba to przyjąć w wycenie wykonawcy?
Odpowiedź:
Zamawiający przekaże po podpisaniu umowy projekt drogowy i bloki sieciowe
w plikach dwg. Inwestycja posiada ostateczne decyzje ZRID, a zatem mapa
do celów projektowych nie jest potrzebna. Natomiast w pkt. 1.1.3.1 PFU
określono potrzebę aktualizacji map tzn. wykupienie aktualnych podkładów
mapowych w celu poznania przez Wykonawcę lokalizacji nowych sieci ułożonych
po uzyskaniu decyzji ZRID.

Pytanie nr 2:
Czy ująć w wycenie aktual izację pro jektów na kol iz je energetyczne
i teletechniczne ze względu na wygaśnięcie terminu uzgodnień z operatorami
sieci?
Odpowiedź:
Budowa ul. Kozłowskiej uzyskała ostateczne decyzje ZRID, a zatem wszystkie
uzgodnienia i zatwierdzenia są obowiązujące. Natomiast w związku z długim
okresem jaki upłynął od wydania decyzji ZRID może się okazać, że uzgodniony
sposób przebudowy lub zabezpieczenia sieci niemożliwy do wykonania np. nie
stosowania obecnie określonych materiałów czy technologii, stąd Zamawiający
uznał w pkt. 1.1.3.3 PFU potrzebę uzyskania przez Wykonawcę potwierdzenia
aktualności  uzyskanych warunków i  uzgodnień na przebudowę sieci
przedstawionych w załącznikach nr 1 i 2 do PFU.

Pytanie nr 3:
Dotyczy wzór umowy § 2 Wnosimy o zmianę określenia terminu realizacji z daty
na okres np. w ilości miesięcy. Powyższe motywujemy tym, że Wykonawca nie
jest odpowiedzialny, za wyznaczenie terminu podpisania umowy ani za
przedłużające się postępowanie przetargowe.
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie nr 4:
Czy Zamawiający przedłuży termin realizacji w przypadku przedłużenia
postępowania przetargowego (np. w przypadku żądania przedłużenia terminu
związania ofertą).?
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.
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Pytanie nr 5:
Dotyczy wzór umowy § 3 pkt 1.1) Wnosimy o przekazanie wszystkich danych
o których mowa w § 3 pkt 1.1 w celu prawidłowej kalkulacji ceny.
Odpowiedź:
Zamawiający przedstawił posiadane dane w SIWZ.

Pytanie nr 6:
Dotyczy wzór umowy § 3 pkt 2.2) W jakiej hierarchii należy stosować dokumenty
wymienione w § 3.2.2 Umowy w przypadku wystąpienia w nich rozbieżności?
Prosimy o określenie hierarchii ważności dokumentów kontraktowych.
Odpowiedź:
Umowa,  specy f i kac ja  i s t o tnych  wa runków zamów ien ia  i  p rog ram
funkcjonalno-użytkowy zostały przygotowane w sposób, aby zawarte w nich
zapisy wzajemnie się uzupełniały.

Pytanie nr 7:
Dotyczy wzór umowy § 3 pkt 2. 4) Czy Zamawiający udostępnił wszystkie
dokumenty o których mowa - mające wpływ na ofertę ?
Odpowiedź:
Zamawiający przedstawił posiadane dokumenty w załącznikach do SIWZ.

Pytanie nr 8:
Dotyczy wzór umowy § 3 pkt 2.30) Wnosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie
będzie odpowiadać za szkody lub utracone korzyści związane z ograniczeniem
możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców
mających siedzibę lub prowadzących zakład w sąsiedztwie inwestycji.
Odpowiedź:
W paragrafie ,,Obowiązki stron'' ust. 2 pkt 30 określono: Wykonawca będzie
ponosił odpowiedzialność z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku
z określonymi zdarzeniami losowymi w okresie obowiązywania umowy, w związku
z realizacją przedmiotu umowy. Zapis dotyczy także szkód i utraconych korzyści
przedsiębiorców. Natomiast jeżeli Wykonawca celowo wyrządzi szkody
przedsiębiorcom lub ograniczy możl iwość prowadzenia dzia ła lności
gospodarczej, to odpowiedzialność Wykonawcy jest oczywista. Zwracamy uwagę
na zapis w pkt. 1.2.2.2 PFU ,,Warunki wykonania robót'' dotyczących wypełnienia
warunków określonych w decyzjach ZRID w trakcie realizacji robót m. in.
wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich.

Pytanie nr 9:
Dotyczy wzór umowy § 7 pkt 13.1) Prosimy o zwiększenie fakturowania
częściowego do 90% ceny ofertowej brutto. Chcielibyśmy podkreślić fakt, że
w przypadku fakturowania częściowego poniżej 90% ceny ofertowej brutto
Wykonawcy będą musieli kredytować wykonywane roboty co bezpośrednio
przełoży się na zwiększenie ceny ofertowej w przetargu. Propozycja zmiany
fakturowania częściowego do 90% ceny ofertowej brutto jest uzasadniona
i korzystna dla Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający zwiększa fakturowanie częściowe do 90% wynagrodzenia
umownego w § 7 ust 13 pkt.1.

Pytanie nr 10:
Dotyczy wzór umowy § 7 pkt 18.2) Wnosimy o możliwość wyboru dokumentu
poświadczającego płatność: oświadczenie lub kopia dowodu zapłaty,
kompensaty. Jest to o tyle istotne, że po zapłacie ostatniej faktury podwykonawcy
nie będzie on już mieć interesu w spełnieniu tego obowiązku.
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Wykonawca może wpisać obowiązek
dostarczenia oświadczenia (o nie wnoszeniu roszczeń z tytułu wykonania umowy
o podwykonawstwo) przez Podwykonawcę. Jeżeli pomimo uregulowania
należności i żądania Wykonawcy wydania Oświadczenia, Podwykonawca go nie
wyda, to możliwe jest przedstawienie faktury wraz z dowodem wpłaty przy



rozliczeniu końcowym.

Pytanie nr 11:
Dotyczy wzór umowy § 7 pkt 23 W zmianach umowy § 13 nie przewidziano tej
okoliczności - Wnosimy o dodanie.
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Dopuszczalność zmiany umowy w tym
zakresie i warunki jakie muszą być spełnione określa art. 144 PZP.

Pytanie nr 12:
Dotyczy wzór umowy § 11 pkt 1.1) Wnosimy o doprecyzowanie, że zapis ten
dotyczy okoliczności zawinionych przez wykonawcę.

Wnosimy o zmianę z "opóźnienia" na zwłokę. Wykonawca nie może odpowiadać
z a  o p ó ź n i e n i a  w  d o t r z y m a n i u  t e r m i n ó w  u m o w n y c h  z a l e ż n e  n p .
od Zamawiającego. Na poparcie niniejszego stanowiska można wskazać wyrok
SN z dnia z 17.06.2003 r..  I I I  CKN 122/01: “Kara umowna ma na celu
naprawienie szkody poniesionej przez wierzyciela na skutek niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązania. W art. 483 § 1 k.c. wyraźnie mowa jest
o naprawieniu szkody, które następuje przez zapłatę kary umownej, a w art. 484
§ 1 k.c. ustawodawca wskazuje, że kara umowna należy się bez względu
na wysokość poniesionej szkody. Ustawowe określenie "bez względu
na wysokość poniesionej szkody" nie może być utożsamiane z określeniem
"niezależnie od poniesienia szkody". Ponadto zgodnie z wyrokiem Sądu
Najwyższego z dnia 16 stycznia 2013 roku, sygnatura akt II CSK 331/2012 za
opóźnienia, które są wynikiem złych warunków atmosferycznych w trakcie
realizacji kontraktów na roboty budowlane nie powinna być naliczona kara
umowna za ten okres. Z sentencji tego wyroku wynika, że zła pogoda wyłącza
odpowiedzialność wykonawcy, skoro nie ma on z tego powodu możliwości
ukończenia robót w terminie.
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. W § 11 ust. 2 określono w jakich
okolicznościach Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy. Natomiast np.
wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych nie upoważnia
Wykonawcy do opóźnienia w przekazaniu określonego w umowie przedmiotu
umowy. Zgodnie § 13 należy dokumentować zaistniałe okoliczności mające
wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy i poinformowanie o tym
Zamawiającego. Dopiero na tej podstawie może być aneksem wprowadzony
nowy termin zakończenia umowy.
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