WIZP 271.6.3.2013

Kościerzyna, dnia 15.03.2013r.

………………………..
………………………..
………………………..
dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 5.000.000 euro na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Kupieckiej wraz
z modernizacją ciągu ulic 8 Marca, Klasztornej, Długiej i Miodowej w Kościerzynie”
Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytania do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:

1. Prosimy o zamieszczenie rysunków oraz informacji o parametrach technicznych wiaty śmietnikowej, którą należy wykonać.
Wiata śmietnikowa prefabrykowana niewymagająca wykonania fundamentu. Podłoże pod wiatę wykonać z warstwy
odsączającej grubości 10 cm oraz podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm. Altana to cienkościenna
bryła przestrzenna wykonana z betonu C20/25 (B25). Ściany, posadzka i stropodach o grubości min. 8 cm.
Wykończenie ścian wewnętrznych i zewnętrznych cienkowarstwowym tynkiem mineralnym lub silikatowym.
Kolorystyka zewnętrzna zostanie ustalona na etapie robót. Stropodach pokryty dwoma warstwami papy
termozgrzewalnej. Elementy stalowe cynkowane ogniowo. Wielkość wiaty umożliwiająca ustawienie 4 pojemników
na śmieci o pojemności 1100 litrów.
Poglądowe zdjęcia.

2. Prosimy o podanie wytrzymałości rur WIPRO, z których zaprojektowano kanał deszczowy.
Należy zastosowań rury WIPRO zgodne z PN/EN 1916:2005.
DN 300 WIPRO klasy C 29,5 kN/mb DN 400 WIPRO klasy II 40,0 kN/mb
3. O podanie parametrów technicznych oraz rysunków dotyczących wykonania przyłączy siodłowych.
Należy zastosować systemowe przyłącza siodłowe dla bocznych włączeń do rur betonowych lub żelbetowych rur z
tworzyw sztucznych ze zintegrowanym przegubem kulowym. Wykonanie wg wskazań producenta. Zalecenia ogólne:

otwór wiercony w rurze głównej dla przyłącza DN150 średnicy 200 mm ± 1mm. Przyłącze siodłowe kotwić w otworze
rury betonowej przy pomocy żywicy dwuskładnikowej.
4. W nawiązaniu do treści Rozdz. 8 ust. 1 pkt. 2) SIWZ prosimy o potwierdzenie, że pod pojęciem robót „najważniejszych”
należy rozumieć roboty spełniające wymogi określone przez Zamawiającego w treści Rozdz. 7 ust. 1 pkt. 2 SIWZ, w ilości
niezbędnej do wykazania spełniania ww. warunku.
5. W nawiązaniu do treści Rozdz. 8 ust. 1 pkt. 2) SIWZ, w związku z treścią Rozdz. 7 ust. 1 pkt. 2 SIWZ, prosimy
o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga załączenia do oferty wykazu robót drogowych obejmującego wyłącznie roboty
spełniające wymogi określone przez Zamawiającego w treści Rozdz. 7 ust. 1 pkt. 2 SIWZ, w ilości niezbędnej do wykazania
spełniania tego warunku.
W uzasadnieniu Wykonawca zwraca uwagę Zamawiającego, iż odmienna, niż wskazana powyżej, interpretacja ww. zapisów
SIWZ prowadziłaby do absurdalnego wniosku, iż w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie
wiedzy i doświadczenia, Wykonawca winien sporządzić i załączyć do oferty pełny wykaz wszystkich robót wykonanych
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert. Taki wymóg byłby nie tylko nieproporcjonalny do przedmiotu
zamówienia, ale także dyskryminowałby część potencjalnych wykonawców, którymi są duże firmy budowlane. Duże firmy
budowlane realizujące roboty budowlane na terenie całego kraju wykonały bowiem w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert ogromną ilość robót budowlanych (liczonych nawet w tysiącach), w tym także bardzo dużą
ilość robót spełniających wymóg wskazany przez Zamawiającego w treści SIWZ. W konsekwencji, postawienie takiego
warunku skutkowałoby koniecznością składania przez takich wykonawców wraz z ofertą kilkuset stronicowych wykazów
robót wraz z wymaganymi poświadczeniami (nawet tylko najważniejszymi), co skutkowałoby składaniem przez takich
wykonawców wielokilogramowych ofert. Oczywistym jest, iż konieczność dokonania przez Zamawiającego wszechstronnej
analizy takich dokumentów znacząco wydłużyłaby postępowanie przetargowe, co nie znajduje racjonalnego uzasadnienia.
Wykonawca zwraca uwagę Zamawiającego, iż przedstawiona w treści pytania interpretacja zapisów SIWZ jest ponadto
zgodna z dyspozycją przepisu § 1 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa RM z dnia 19.02.2013 r. w sprawie dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, zgodnie z którym
Zamawiający może w sposób obiektywny i niedyskryminacyjny określić roboty budowlane, których dotyczy obowiązek
wskazania w wykazie lub przedłożenia poświadczeń, w celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności
i doświadczenia wykonawcy. W niniejszym przypadku celowym i uzasadnionym byłoby skorzystanie z tego uprawnienia
i ograniczenie zakresu żądanego wykazu i dokumentów potwierdzających należyte wykonanie do robót spełniających
warunki Zamawiającego, w ilości niezbędnej do wykazania spełniania tychże warunków.
Ad. 4 i 5
Zamawiający na podstawie par. 1 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane - ogranicza wykaz, o którym mowa w pkt. 8.1 pkt 2 SIWZ, jedynie do robót budowlanych potwierdzających
spełnienie warunku określonego w pkt 7.1 pkt 2 SIWZ, tj. – co najmniej trzy roboty budowlane drogowe
porównywalne rodzajowo z niniejszym zamówieniem, polegające na budowie, przebudowie, remoncie dróg wraz
z infrastrukturą towarzyszącą o wartości nie mniejszej niż 3.000.000 PLN brutto każda.
6. 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.
Zamawiający potwierdza.
7. 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.
Zamawiający potwierdza dysponowanie wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi, które zostaną
przekazane Wykonawcy podczas przekazania placu budowy.
8. 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 obciążają
wykonawcy.
Zamawiający na realizację przedmiotowej inwestycji posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej.
9. Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej do SIWZ,
natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich
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 wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwagę, iż chociaż zgodnie z art. 632 k.c. „Jeżeli strony umówiły
się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby

w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.”, to jednak należy pamiętać, iż rozmiar
i koszt prac, o których mowa w treści tego przepisu, dotyczy wyłącznie rozmiaru prac ujętych w dokumentacji przetargowej
oraz kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji oraz odbytej wizji
lokalnej, nie obejmuje zaś kosztów robót, których wykonanie okazało się konieczne w celu realizacji przedmiotu zamówienia
wskutek zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty
nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie ofertowania 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.
Cena obliczona w ofercie przez Wykonawcę w oparciu o kosztorysy ofertowe i na podstawie zakresu robót
określonych w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej i STWiORB jest ceną ryczałtową w rozumieniu prawa
cywilnego. Obejmować winna całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty
towarzyszące, jakie Wykonawca poniesie na wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności:
a) koszty ogólne, koszty zakupu, koszty pośrednie, zysk.
b) koszty dojazdu, podatków.
c) koszty ubezpieczenia,
d) koszty zorganizowania zaplecza budowy, koszty wykonania oznakowania na czas budowy i utrzymania tego
oznakowania w należytym stanie przez cały okres trwania budowy oraz koszty zorganizowania objazdów
tymczasowych,
e) koszty wykonania elaboratu odbiorowego i inwentaryzacji powykonawczej,
f) koszty wynikające z zapewnienia sprzętu, materiałów biurowych i innych środków,
g) koszty usuwania wad i usterek, które wystąpią w okresie gwarancji,
h) koszty wykonania badań określonych w STWiORB.
Natomiast w przypadku zaistnienia przesłanek udzielenia zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5
ustawy PZP zamawiający udzieli takiego zamówienia.
10. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje
podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę
wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
11. Prosimy o potwierdzenie, że przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym, będzie
to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł
realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do SIWZ na
skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.
12. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków geologicznych
lub gruntowo-wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w
zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
13. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia
określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności
wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin
wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
Ad. 10-13.
Warunki zmiany dotyczące wynagrodzenia i terminu realizacji zostały określone w ogłoszeniu i specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, w tym w projekcie umowy.
14. Zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 144 ust. 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 kreślił warunki takiej
zmiany. Prosimy zatem o wprowadzenie do treści SIWZ i wzoru umowy zapisów przewidujących, że Zamawiający
dopuszcza następujące przypadki zmiany umowy:
a) w zakresie terminu realizacji umowy:
 opóźnienia w przekazaniu terenu budowy z winy Zamawiającego,
 wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót;
 wykopaliska lub inne przeszkody uniemożliwiające prowadzenie robót
 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
 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 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.
Zamawiający informuje, że jest świadom treści art. 144 ustawy Pzp i przewidział w SIWZ możliwość zmian umowy
oraz określił warunki tych zmian.
15. W nawiązaniu do treści § 2 ust. 6 i 7 wzoru umowy prosimy wskazanie maksymalnej odległości, na jaką wykonawca będzie
zobowiązany wywieźć materiały pochodzące z rozbiórki.
Odległości wywozu materiałów z rozbiórki zostały określone w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego.
16. W nawiązaniu do treści § 3 ust. 1 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, że terminem wykonania przedmiotu umowy jest
data zgłoszenia gotowości robót do odbioru.
Termin zakończenia robót budowlanych – 30.09.2013r. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia
Zamawiającego o zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości do odbioru w tym terminie.
17. W nawiązaniu do treści § 3 ust. 2 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, że dniem rozpoczęcia robót jest data przekazania
wykonawcy terenu budowy wraz z kompletem wymaganej dokumentacji.
Zamawiający potwierdza.
18. W nawiązaniu do treści § 6 ust. 4 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, że zamawiający dokona odpowiednio odbioru
częściowego w terminie 7 dni, a końcowego w terminie 14 dni, od dnia otrzymania zgłoszenia o gotowości do odbioru.
W § 16 ust. 1 wzoru umowy zapisano: „Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu

oraz częściowych, Wykonawca (Kierownik budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu wpisem w dzienniku
budowy. Inspektor nadzoru ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie do 7 dni od daty
otrzymania zgłoszenia od Wykonawcy”. Natomiast w § 16 ust. 8 zapisano: „Zamawiający wyznaczy termin
i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o zakończeniu
przedmiotu umowy i osiągnięcia gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę”.
Powyższe zapisy nie potwierdzają treści podnoszonych w niniejszym zapytaniu, sformułowania „przystąpić do
odbioru” i „rozpocząć odbiór końcowy” nie oznacza „dokonania”.
19. W nawiązaniu do treści § 9 ust. 1 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przekaże Wykonawcy teren
budowy w terminie umożliwiającym prawidłowe i zgodne z umową wykonanie robót, a skutki ewentualnych opóźnień w tym
zakresie nie obciążają wykonawcy.
Treść § 3 ust. 2 zdanie drugie wzoru umowy w brzmieniu: „Przekazanie terenu budowy nastąpi na podstawie
protokołu zdawczo-odbiorczego w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy” dostatecznie precyzuje termin
przekazania terenu budowy.
20. W nawiązaniu do treści § 9 ust. 2 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, że obowiązek zapewnienia nadzoru
archeologicznego (w tym ewentualne prace interwencyjne) i koszty z tym związane nie obciążają wykonawcy.
Zamawiający zapewnia nadzór archeologiczny.
21. W nawiązaniu do treści § 9 ust. 2 lit. t) wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, że skutki ewentualnych opóźnień, szkód lub
wszelkich innych negatywnych konsekwencji wykonywania robót przez podmiot realizujący budowę sieci nie obciążają
wykonawcy zamówienia.
Zgodnie z § 9 ust. 2 lit. t) wzoru umowy Wykonawca udostępni teren budowy MPI KOS-EKO Sp. z o.o. w czasie
realizacji przedmiotu umowy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i ciepłociągu zgodnie
z rozdziałem 4 SIWZ – opis przedmiotu zamówienia. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej
i ciepłociągu objęta jest odrębną dokumentacją projektową. MPI KOS-EKO Sp. z o.o. będzie działać w porozumieniu
z Wykonawcą robót niniejszego zamówienia, wzajemnie uzgadniając swoje kolejne poczynania. Wykonawca robot
będzie koordynował roboty prowadzone przez innego wykonawcę.
22. W nawiązaniu do treści § 13 ust. 1 lit. a)-b) wzoru umowy, prosimy o zastąpienie w ich treści odpowiednio słów: „opóźnienie”
słowami „zwłoka”. W uzasadnieniu wskazujemy, iż nie każde przekroczenie terminu (opóźnienie) wynika z okoliczności
zależnych od wykonawcy, zatem nie każde opóźnienie jest jednoznaczne z niewłaściwym wykonaniem zobowiązania przez
Wykonawcę. Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 471 kc, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub

nienależyte wykonanie zobowiązania powstałe wskutek okoliczności, za które ponosi on odpowiedzialność. Tym samym,
prawo Zamawiającego do naliczenia kary umownej (stanowiącej surogat odszkodowania) powinno zostać ograniczone do
przypadków opóźnienia powstałego z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność (tj. przypadków zwłoki).
Wykonawca nie powinien ponosić ryzyka zastosowania kar umownych zastrzeżonych na tę okoliczność w każdym
przypadku powstania przekroczenia terminu niezależnego od wykonawcy.
Zamawiający informuje, iż zmienia w § 13 ust. 1 lit. a)-b) słowa „opóźnienie” na „zwłoka” w odpowiedniej liczbie
i przypadku.
23. W nawiązaniu do treści § 14 ust. 1 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wskazania w umowie
zakresów robót wykonywanych za pomocą podwykonawców, a nie wskazania konkretnych podwykonawców. Zwracamy
uwagę, iż na podstawie art. 36 ust. 4 PZP, Zamawiający ma prawo żądać wskazania w treści oferty jedynie zakresu robót do
podzlecenia, a nie wskazania konkretnych podwykonawców.
Zamawiający wymaga wskazania w treści oferty jedynie zakresu robót do podzlecenia, a nie wskazania konkretnych
podwykonawców - określono w formularzy ofertowym). Do oferty nie należy załączać wzoru umowy ani także go
wypełniać. Po wyborze Wykonawcy, na etapie podpisywania umowy zostanie odpowiednio wypełniony § 14 ust. 1
wzór umowy o zgłoszonych/wskazanych podwykonawców.
24. W nawiązaniu do treści § 15 ust. 1 lit. a) wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że uprawnienie Zamawiającego do
odmowy odbioru robót, dotyczy wad istotnych, polegających na niewykonaniu przedmiotu umowy, a nie wad i usterek innego
rodzaju. Wykryte podczas odbioru wady podlegają bowiem usunięciu zgodnie z art. 637 i 638 k.c., ale nie ma to wpływu na
obowiązek inwestora do odbioru robót (stanowisko to znajduje potwierdzenie w ugruntowanym orzecznictwie sądowym, w
szczególności: wyrok SN z dnia 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/07 oraz wyroku z dnia 05.03.1997 r. w sprawie II CKN
28/97).
Przepis art. 637 kc nie wprowadza rozróżnienia na wady istotne i nieistotne, w związku z tym Zamawiający nie widzi
potrzeby zmian zapisów projektu umowy. Projekt umowy jest w tym zakresie zharmonizowany z przepisami
kodeksu cywilnego.
25. W nawiązaniu do treści § 18 ust. 1 lit. a) wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że wskazana tam przesłanka odstąpienia
od umowy znajdzie zastosowanie wyłącznie w przypadku nierozpoczęcia robót w terminie tam wskazanym z przyczyn
zależnych od wykonawcy.
Zamawiający informuje, że § 18 ust. 1 lit. a) wzoru umowy otrzymuje brzmienie:
a) „Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 7 dni od daty przekazania terenu budowy z przyczyn
zależnych od wykonawcy.”
26. W nawiązaniu do treści § 18 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że umowne prawo odstąpienia należy wykonać w
terminie 30 dni od daty stwierdzenia zaistnienia przesłanki odstąpienia.
Termin 30 dniowy odstąpienia od umowy liczony od dnia powzięcia wiadomości przysługuje Zamawiającemu
jedynie w przypadku wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym.
27. Prosimy o przekazanie jako elementu SIWZ prawomocnego zezwolenia na usunięcie wszystkich drzew i krzewów
przeznaczonych do wycinki w związku z realizacją inwestycji lub sprecyzowanie wszystkich ograniczeń/wymagań
wynikających z treści zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, dotyczących m.in. terminu wykonywania prac wycinkowych,
zapewnienia nadzoru ornitologa podczas wykonywania ww. prac.
Zamawiający posiada decyzje administracyjne zezwalające na wycinkę drzew i krzewów zostaną przekazane
Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy. Wykonawca sporządzając ofertę wycenia wycinkę drzew i krzewów z
karczowaniem karpin i utylizacją zgodnie z kosztorysami ofertowymi.
28. W przypadku, gdy Zamawiający na chwilę obecną nie dysponuje aktualną decyzją zezwalającą na wycinkę drzew i krzewów,
zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że zgodnie z Art. 83. ust. 1. i Art. 84. ust. 1. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz.U.09.151.1220 j.t.), uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów oraz pokrycie
ewentualnych opłat administracyjnych z tytułu wycinki znajduje się po stronie Zamawiającego.
j/w.

29. Prosimy o udostępnienie szczegółowego schematu ogrodzenia z elementów modułowych stalowych wys. 1,7m na cokole
betonowym.
Odpowiedzi udzielono w piśmie WIZP 271.6.2.2013r.
30. Zwracamy uwagę, że § 2 ust. 6 wzoru umowy nie jest zgodny z aktualnie obowiązującą ustawą o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 r. (Dz.U.2013.21), która weszła w życie w dniu 23 stycznia 2013 r. i nie znajdzie zastosowania w obecnym
brzmieniu. W związku z powyższym prosimy o jego usunięcie z treści wzoru umowy lub dostosowanie do aktualnie
obowiązujących przepisów.
Zamawiający informuje, że § 2 ust. 6 wzoru umowy zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
Natomiast z wytworzonymi odpadami w trakcie realizacji zadania należy postąpić zgodnie z zapisami ustawy
o odpadach (Dz.U.2013.21).
31. Czy dla przedmiotu przetargu była wykonywana ocena oddziaływania na środowisko?
Zamawiający informuje, iż nie było konieczności wykonywania oceny oddziaływania na środowisko.
32. W nawiązaniu do zapisów § 9 ust. 1 lit. c) wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, że:
 Zamawiający dysponuje prawomocną i ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia lub postanowieniem o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na
środowisko przedmiotowej inwestycji,
 Zamawiający posiada prawomocne i ostateczne pozwolenie na budowę obejmujące cały przedmiot zamówienia,
 w związku z położeniem inwestycji na obszarze objętym ochroną konserwatorską, Zamawiający posiada decyzję
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwalającą na wykonywanie robót na obszarze wpisanym do rejestru
zabytków.
Prosimy o udostępnienie jako element SIWZ posiadanych decyzji administracyjnych lub sprecyzowanie wszystkich
ograniczeń/wymagań wynikających i potwierdzenie w szczególności dot. terminów wykonywania robót. W przypadku, gdy
Zamawiający na chwilę obecną nie dysponuje w/w decyzjami, prosimy o potwierdzenie, że ich uzyskanie oraz pokrycie
ewentualnych kosztów znajduje się po stronie Zamawiającego.
Zamawiający informuje, iż nie było konieczności wykonywania oceny oddziaływania na środowisko i posiada
wymagane prawem decyzje administracyjne, które zostaną przekazane Wykonawcy podczas przekazania placu
budowy. Wykonawca sporządza ofertę w oparciu o kosztorysy ofertowe i na podstawie zakresu robót

określonych w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej i STWiORB. Wyliczona cena obejmować
winna całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące,
jakie Wykonawca poniesie na wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności:
a) koszty ogólne, koszty zakupu, koszty pośrednie, zysk.
b) koszty dojazdu, podatków.
c) koszty ubezpieczenia,
d) koszty zorganizowania zaplecza budowy, koszty wykonania oznakowania na czas budowy i
utrzymania tego oznakowania w należytym stanie przez cały okres trwania budowy oraz koszty
zorganizowania objazdów tymczasowych,
e) koszty wykonania elaboratu odbiorowego i inwentaryzacji powykonawczej,
f) koszty wynikające z zapewnienia sprzętu, materiałów biurowych i innych środków,
g) koszty usuwania wad i usterek, które wystąpią w okresie gwarancji,
h) koszty wykonania badań określonych w STWiORB
33. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie obowiązków wynikających z w/w decyzji administracyjnych leży po stronie
Zamawiającego i nie obciąża Wykonawcy.
Zgodnie z zapisami siwz Wykonawca wyliczy cenę oferty w oparciu o kosztorysy ofertowe i na podstawie

zakresu robót określonych w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej i STWiORB.
34. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych podczas prowadzenia prac obowiązek
uzyskania decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytów i koszt przeprowadzenia archeologicznych badań ratunkowych
leżą po stronie Zamawiającego.
Zakres niniejszego przedmiotu zamówienia nie obejmuje prowadzenia prac archeologicznych. Nadzór
archeologiczny zapewnia Zamawiający.

35. Zgłaszam niezgodność między przedmiarem BRANŻA SANITARNA - REMONT SIECI WOD - KAN - KOSZTORYS
OFERTOWY, a profilem wodociągu rys. 3 PW Remont sieci ...; a polegający na pominięciu w kosztorysie ofertowym
pozycji:
a) Montaże opasek na przyłączach
b) Montaż rury ochronnej d 160 (wykonanej z PE lub PVC ?)
c) Montaż kształtek PE
d) Montaż węzłów włączeniowych (brak w dokumentacji projektu tych węzłów)
e) Brak projektu na usunięcie kolizji wodociągu na rondzie - jedynym śladem kolizji jest kosztorys ofertowy.
Projekt załączono stronie internetowej Zamawiającego. W/w elementy należy skalkulować zgodnie z projektem
i uwzględnić w kosztach poz. 6 działu 2.2 i poz. 6 działu 3 kosztorysu ofertowego.
36. Prosimy o wskazanie miejsca, w którym znajduje się obecnie wiata śmietnikowa, która ma zostać przestawiona (kosztorys
branży drogowej cz.1 poz. 56).
Poniżej wskazano usytuowanie wiaty śmietnikowej przeznaczonej do rozbiórki. Usytuowanie nowej wiaty zostanie
wskazane na etapie robót.

37. Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej (rysunki, opis technologii wykonania robót) dotyczącej zakresu
przebudowy sieci wodociągowej w obrębie ronda (dział 3 w udostępnionym kosztorysie ofertowym). Załączona
dokumentacja projektowa przedstawia jedynie projekt dotyczący działu 2.2 kosztorysu ofertowego (przebudowa sieci
wodociągowej w ulicy Klasztornej).
Na stronie internetowej Zamawiającego załączono rysunek planu sytuacyjnego i profil.
38. Prosimy o potwierdzenie, że odcinek kanalizacji deszczowej D29ist. – D23 wraz z wpustami na tym odcinku, w ciągu
ul. 8 Marca nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia powyższej inwestycji.
Zamawiający informuje, że realizacja powyżej opisanego odcinka kanalizacji deszczowej jest w zakresie niniejszego
przedmiotu zamówienia i została ujęta w projekcie budowlanym i kosztorysie ofertowym dla branży kanalizacji
deszczowej.
39. Zgodnie z pkt 8.1.5) siwz Zamawiający wymaga, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
złożenia sprawozdania finansowego albo jego części wraz z opinią biegłego rewidenta za ostatnie 3 lata obrotowe. Na dzień
składania ofert Wykonawca nie ma obowiązku posiadania sprawozdania finansowego za rok 2012 (art. 52 ust.1 ustawy
o rachunkowości stanowi, że „Kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później
niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego (…), a więc do końca marca każdego roku). W związku z powyższym proszę
o potwierdzenie, że wystarczające będzie złożenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za lata
2011, 2010, 2009.
Zamawiający informuje, że jeśli na dzień składania ofert wykonawca nie może załączyć do oferty sprawozdania
finansowego za miniony rok obrotowy, bo od zakończenia ostatniego roku obrotowego nie upłynęły jeszcze
ustawowe terminy na sporządzenie sprawozdania i poddanie go badaniu przez biegłego rewidenta to wiarygodne
dla udokumentowania sytuacji ekonomicznej jest sprawozdanie za rok poprzedni (UZP/ZO/0-2031/06). Zamawiający
uzna, że wymagane dokumenty zostały przedłożone, jeżeli wykonawca załączy do oferty sprawozdania za ostanie
3 lata obrotowe, za które dysponuje wymaganymi sprawozdaniami finansowymi, tj. za 2009, 2010, 2011r.

Odpowiedź udzielona w pkt 4 i 5 prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, które zgodnie z art. 38 ust 4a pkt 1) ustawy
Prawo zamówień publicznych zamieszczone zostaje w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Wprowadzona zmiana nie wpływa na termin składania ofert.
Dodatkowo Zamawiający informuje, że zmianie ulega kosztorys ofertowy branża drogowa – cz. 1. Jego aktualizacja
zostaje zamieszczona stronie internetowej Zamawiającego (zaktualizowany kosztorys ofertowy branża drogowa – cz. 1).

Zamawiający prosi o niezwłoczne pisemne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma fax-em na nr 058 680-23-66.

