WIZP.271.3.3.2017

Kościerzyna, dnia 22.03.2017r.
……………………
……………………
……………………

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 5.225.000 euro na realizację zadania pn. „Budowa układu drogowego łączącego drogę wojewódzką
nr 221 z drogą krajową nr 20 w Kościerzynie”
CZĘŚĆ I:
budowa dróg wraz z infrastrukturą
CZĘŚĆ II:
oznakowanie pionowe i poziome wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytania
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:
ROZDZIAŁ 5. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA ZP 3/CZĘŚĆ I/2017 WZÓR UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
1. W § 4 HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA ust. 2 Zamawiający wskazuje, że Wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram, o którym mowa w ust. 1
opracowany z uwzględnieniem wymogów Zamawiającego, najpóźniej 3 dni od dnia podpisania umowy.
Wykonawca z uwagi na rozmiar zamówienia prosi o wydłużenie w/w terminu do 7 dni od dnia podpisania
umowy.
Zamawiający informuje, że zmianie ulega § 4 ust. 2 wzoru umowy i otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram, o którym mowa w ust. 1
opracowany z uwzględnieniem wymogów Zamawiającego, najpóźniej 7 dni od dnia podpisania umowy.”
2. W § 5 WYNAGRODZENIE ust. 4 Zamawiający wskazuje, że Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym
i obejmuje wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zobowiązań Wykonawcy, nawet jeśli nie
zostały ujęte w Kosztorysie ofertowym lub w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru
lub kosztów wszystkich prac. Wykonawca prosi o wykreślenie „(…) lub w chwili zawarcia umowy nie można
było przewidzieć rozmiaru lub kosztów wszystkich prac.” Wykonawca przygotowując ofertę opiera się na
materiałach udostępnionych przez Zamawiającego w trybie postępowania przetargowego i na tej podstawie
dokonuje sporządzenia ceny ofertowej. Wykonawca nie może brać odpowiedzialności za okoliczności nie
objęte przedmiotem umowy. Wykonawca może wykonać zakres, którego nie był w stanie przewidzieć ale za
dodatkowym wynagrodzeniem.
Sformułowanie w § 5 ust. 4: „(…) lub w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów
wszystkich prac.” stanowi powtórzenie sformułowania zawartego w przepisie art. 632 par. 1 kodeksu cywilnego.
Takie postanowienie umowne stanowi klasyczne rozwiązanie wynagrodzenia ryczałtowego (definiowanego przez
kodeks cywilny). Zamawiający nie widzi powodu do wykreślenia postulowanego fragmentu, gdyż spowodowałoby
nieuzasadnione pogorszenie jego sytuacji prawnej w świetle rozwiązań kodeksu cywilnego.
3. § 13 KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w przypadku nie przystąpienia do wykonywania robót w terminie 7 dni od daty przekazania placu
budowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień
zwłoki – Wykonawca prosi o zmniejszenie wysokości kary do 0,05% wynagrodzenia brutto,
b) za przekroczenie końcowego terminu wykonania robót będących przedmiotem umowy w wysokości
0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki – Wykonawca
prosi o zmniejszenie wysokości kary do 0,05% wynagrodzenia brutto,
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c) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu operatu kolaudacyjnego zatwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru w wysokości 2.000 zł za każdy dzień zwłoki - Wykonawca prosi o zmniejszenie wysokości kary
do 500 zł za każdy dzień zwłoki,
d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, ostatecznym, przy odbiorze
pogwarancyjnym lub przy odbiorze usunięcia wad w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,2%
wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie
z postanowieniami § 16 ust. 9 na usunięcie wad - Wykonawca prosi o zmniejszenie wysokości kary do
0,02% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie
z postanowieniami § 16 ust. 9 na usunięcie wad,
e) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 2.000zł
za każdy dzień przerwy trwającej dłużej niż 2 dni robocze i nie zaakceptowanej przez Zamawiającego Wykonawca prosi o zmianę zapisu na: za spowodowanie przerwy w realizacji robót z winy Wykonawcy –
w wysokości 2.000 zł za każdy dzień przerwy trwającej dłużej niż 7 dni robocze.
Wykonawca chce podkreślić, że wysokość kar w/w w razie niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązania należnych wierzycielowi jest wysoka względem rozmiaru przedmiotu zamówienia, w związku z
czym prosimy o stosowne dokonanie zmiany zapisów.
Odp. pkt 3 a)
Zamawiający informuje, że zmianie ulega § 13 ust. 1 lit a) wzoru umowy i otrzymuje brzmienie:
„a) w przypadku nie przystąpienia do wykonywania robót w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy
w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,”
Odp. pkt 3 b)
Zamawiający informuje, że zmianie ulega § 13 ust. 1 lit b) wzoru umowy i otrzymuje brzmienie:
„b) za przekroczenie końcowego terminu wykonania robót będących przedmiotem umowy w wysokości 0,3 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,”
Odp. pkt 3 c), d), e)
Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy.
4. Wykonawca prosi o wprowadzenie do Umowy zapisów dotyczących definicji „siły wyższej”.
Zamawiający nie widzi powodu wprowadzania definicji siły wyższej. Postanowienia ogólne kodeksu cywilnego
w wystarczający sposób zabezpieczają wykonawcę przed ponoszeniem odpowiedzialności za niewykonanie umowy
lub jej nienależyte wykonanie będące następstwem wszelkich okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności,
np. art. 471 kodeksu cywilnego.
5. Wykonawca prosi o wprowadzenie do Umowy zapisu dotyczącego górnego limitu kar.
Zamawiający nie wprowadza zapisu dotyczącego górnego limitu kar.

Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma fax-em na nr 58 680-23-20 lub zwrotnie na
adres mailowy.
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