WIZP.270.2.1.2013

Kościerzyna, dnia 23.01.2013r.

………………………………
………………………………
………………………………

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Konserwację nawierzchni dróg gruntowych w granicach
administracyjnych miasta Kościerzyna w okresie do 31.12.2013 r.”
Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące
zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:
1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową
i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest
kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak
jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża
Wykonawcy.
Dla przedmiotowego zadania dotyczącego bieżącej konserwacji dróg gruntowych informujemy, że nie jest
wymagana dokumentacja projektowa. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w rozdz. 4
SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia stanowi specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych.
2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują
ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają
Wykonawcy.
Realizacja robót objętych zamówieniem nie wymaga decyzji administracyjnych.
3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na
cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne
braki w tym zakresie nie obciążą Wykonawcy.
Zadanie będzie realizowane na drogach gminnych i powiatowych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta
Kościerzyna.
4. W nawiązaniu do treści rozdz. 1 pkt. 9.5 SIWZ prosimy o potwierdzenie, że cena oferty winna
obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia wynikający z przedłożonej przez
Zamawiającego dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam
nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu kosztów związanych
z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie
dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do
przewidzenia na etapie oferowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji,
odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowych, wodnych, archeologicznych,
ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp.,
oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności
Wykonawca otrzyma wynagrodzenia dodatkowe. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty
nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie oferowania
byłoby sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w związku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczające poza określenie
przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią
bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty.
Zgodnie z pkt. 9.1 SIWZ cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Formularz Cenowy
na podstawie zakresu robót określonego w rozdziale nr 4 SIWZ.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z pkt.9.5 SIWZ ceny jednostkowe netto i stawki ryczałtowe, określone
przez Wykonawcę w ofercie, nie będą zmieniane w toku realizacji umowy i nie będą podlegały waloryzacji.

5. Prosimy o wskazanie szczegółowej lokalizacji odcinków dróg (ze wskazaniem kilometraży),
na których mają być wykonywane roboty objęte zakresem przedmiotu zamówienia. Jest
to niezbędne m.in. w celu przeprowadzenia wizji lokalnej i zapoznania się z warunkami terenu
budowy.
Przedmiotem zamówienia objęte są wszystkie drogi gruntowe będące w zarządzie Burmistrza Miasta
Kościerzyna.
6. W nawiązaniu do treści §1 ust.2 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że roboty stanowiące
przedmiot zamówienia będą realizowane sukcesywnie, przy czym terminy realizacji robót na
poszczególnych odcinkach dróg będą uwzględniały możliwości techniczne i warunki bezpiecznego
wykonania prac.
Zgodnie z pkt. 2 § 1 projektu umowy realizacja przedmiotu zamówienia będzie wykonywana na wezwanie
Zamawiającego do 31.12.2013r.
7. W nawiązaniu do treści § 1 ust. 3 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że teren budowy będzie
przekazywany Wykonawcy sukcesywnie, stosownie do postępu robót, w terminach umożliwiających
terminową i zgodną z umową realizację prac.
Zgodnie z pkt. 3 § 1 Wykonawca w ciągu 2 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego przystąpi do wykonania
robót.
8. W nawiązaniu do treści § 4 ust. 1 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający
dopuszcza częściowe rozliczanie i fakturowanie wynagrodzenia za roboty, nie częściej niż raz
w miesiącu.
Zamawiający potwierdza możliwość rozliczenia wykonania przedmiotu umowy fakturami częściowymi
za roboty wykonane i potwierdzone przez Zamawiającego nie częściej niż raz w miesiącu.
9. W nawiązaniu do treści § 5 ust. 1 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że dniem wykonania
przedmiotu umowy jest dzień zgłoszenia gotowości robót do odbioru.
Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzień odbioru wykonanych robót przez Zamawiającego.
10. Prosimy o wprowadzenie do projektu umowy możliwości zmiany wynagrodzenia brutto Wykonawcy
w przypadku zmiany stawki VAT.
Zamawiający przewidział zmiany umowy w pkt. 16 SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu. Jednocześnie
w projekcie umowy zmienia się zapis § 10, który otrzymuje następujące brzmienie:
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy dotyczące:
1) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany stawki podatku VAT,
2) zmiany przedstawiciela ze strony Zamawiającego, zmiany osoby odpowiedzialnej po stronie
Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia,
3) zmiany w danych podmiotowych oraz rachunku bankowym Wykonawcy.
2. Zmiany, o których mowa wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zmiana postanowień
zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu.
11. Zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 144ust. 1 PZP zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że
Zamawiający
przewidział
możliwość
dokonania
takiej
zmiany
w
ogłoszeniu
o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej
zmiany. Prosimy zatem o wprowadzenie do treści SIWZ oraz wzoru umowy dodatkowych
postanowień zawierających następujące przypadki zmiany umowy:
a) w zakresie terminu realizacji umowy:
- opóźnienia w przekazaniu terminu budowy z winy Zamawiającego;
- wady i braki w dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy;
- zmiany dokumentacji projektowej;
- wykonanie robót zamiennych i/lub dodatkowych, niezbędnych do wykonania przedmiotu
umowy;
- konieczność wprowadzenia zmian do umowy na skutek zmiany powszechnie obowiązujących
przepisów prawa;
b) w zakresie zmiany wynagrodzenia:

- wykonanie robót zamiennych i/lub dodatkowych, niezbędnych do wykonania przedmiotu
umowy;
- ustawowe zmiany wysokości podatku VAT (zmiana wynagrodzenia brutto);
- konieczność wprowadzenia zmian do umowy na skutek zmiany powszechnie obowiązujących
przepisów prawa;
c) w zakresie innych zmian:
- zmiany umowy polegające na zmianie jakości lub innych parametrów charakterystycznych
dla danego elementu robót lub zmiana technologii;
- zmiany w zakresie kolejności i terminów wykonywania robót budowlanych wskazanych
w harmonogramie;
- zmiana w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany
obowiązujących przepisów prawa;
- zmiana zakresu robót powierzonego podwykonawcom.
Zmiany do umowy zostały określone w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ w pkt. 16 oraz wprowadzone
do projektu umowy. Zamawiający nie wprowadza dodatkowych zapisów w zakresie istotnych zmian umowy.

Z poważaniem

