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Kościerzyna, dnia 17.04.2013r.
……………………
……………………
……………………

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 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.
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.
Zamawiający potwierdza dysponowanie wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi, które zostaną
przekazane Wykonawcy podczas przekazania placu budowy.
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 obciążają
wykonawcy.
Zamawiający na realizację przedmiotowej inwestycji posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
4. Prosimy o potwierdzenie, że jednostkowa 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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. 5-8
Warunki zmiany dotyczące wynagrodzenia i terminu realizacji zostały określone w ogłoszeniu i specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, w tym w projekcie umowy.
9. 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 potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza także 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:
• wykonanie robót zamiennych i/lub dodatkowych, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy;
• 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.
10. W nawiązaniu do treści § 2 ust. 6 i 7 wzoru umowy prosimy o wskazanie maksymalnej odległości, na jaką wykonawca będzie
zobowiązany przewieźć materiały z rozbiórki.
Odległości wywozu materiałów z rozbiórki zostały określone w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego.
11. W nawiązaniu do treści § 3 ust. 1 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, że terminem wykonania przedmiotu umowy jest
data zgłoszenia wykonanych robót do odbioru.
Termin zakończenia robót budowlanych – 15.10.2013r. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia
Zamawiającego o zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości do odbioru w tym terminie.

12. W nawiązaniu do treści § 5 ust. 6 wzoru umowy w związku z § 6 ust. 1 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, że ceny
jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym są cenami ryczałtowymi, natomiast ostateczna wysokość wynagrodzenia
wykonawcy zostanie ustalona na podstawie obmiaru ilości rzeczywiście wykonanych prac, w oparciu o jednostkowe ceny
ryczałtowe z kosztorysu ofertowego.
Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 projektu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszelkie
koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zobowiązań Wykonawcy. Wykazane przez Wykonawcę w Kosztorysie
Ofertowym ceny jednostkowe netto obowiązują w okresie trwania umowy i nie będą podlegały zmianom.
Ceny określone przez Wykonawcę uwzględniają wszystkie koszty jakie Wykonawca ponosi z tytułu realizacji
przedmiotu umowy. Natomiast w § 6 ust. 1 projektu umowy mowa jest o formie i podstawie rozliczania
wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 projektu umowy.
13. W nawiązaniu do treści § 7 ust. 1 lit. c) wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, że w przypadku pominięcia robót objętych
zakresem przedmiotu zamówienia, ich wartość będzie ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy.
Zamawiający w § 7 ust. 2 projektu umowy zapisał, iż: „Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa
w ust. 1, nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do
zmiany – na wniosek Wykonawcy terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust. 1 oraz wynagrodzenia,
o którym mowa w § 5 ust. 1, jednakże każda zmiana ryczałtowego wynagrodzenia wymaga pisemnego aneksu do
umowy pod rygorem nieważności; zmiana wynagrodzenia będzie skalkulowana zgodnie z zasadami określonymi
w § 8 umowy”.
14. W nawiązaniu do treści § 9 ust. 2 lit. t) wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że wszelkie negatywne konsekwencje
działania lub zaniechania wykonawcy robót w zakresie budowy sieci kanalizacji, w szczególności powstałe wskutek tego
opóźnienia lub szkody, nie obciążają wykonawcy niniejszego 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.
15. 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.
Zwracamy uwagę, iż wykryte podczas odbioru wady podlegają 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.
16. W nawiązaniu do treści § 16 ust. 8 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zakończy czynności odbioru
końcowego robót w terminie 14 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.
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”. Powyższy zapis nie potwierdza treści podnoszonych w niniejszym zapytaniu,
sformułowania „przystąpić do odbioru” i „rozpocząć odbiór końcowy” nie oznacza „dokonania”.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że § 16 ust. 13 otrzymuje brzmienie:
„Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i po upływie okresu rękojmi
rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa
w art. 151 ust. 1 ustawy Pzp.”

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

