WIZP.271.3.4.2017

Kościerzyna, dnia 23.03.2017r.
……………………
……………………
……………………

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:
1. Proszę o podanie dokładnego zakresu rzeczowego robót sanitarnych, ponieważ występują znaczne
rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową (profile) a przedmiarami.
Zamawiający w pkt 11 siwz opisał sposób obliczenia ceny oferty.
Zgodnie z pkt 11.2 siwz „Wykonawca obliczy cenę oferty na podstawie zakresu robót określonych w Dokumentacji
Projektowej i STWiORB. Zamawiający uzna, że podana przez Wykonawcę w ofercie cena ryczałtowa 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.”
Zaś zgodnie z zapisami pkt 11.3 siwz: „Wykonawca sporządzając Kosztorys Ofertowy może posiłkować się
dołączonym do SIWZ przedmiarem robót, jednakże przedmiar ten stanowi dokument jedynie pomocniczy dla
Wykonawcy. Udostępnienie przez Zamawiającego przedmiaru robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
skalkulowania ceny oferty w oparciu o dokumentację projektową i STWiORB, jak również uwzględnienia wszystkich
innych niezbędnych robót i kosztów (także nieprzewidzianych w przedmiarze). W przypadku, jeśli Wykonawca
zauważy, że w przedmiarze robót zostały pominięte niezbędne do wykonania roboty, może dodać do kosztorysu
dodatkowe pozycje.”
Ponadto zgodnie z zapisami rozdziału 4 siwz Opis przedmiotu zamówienia pkt II. 7. „Kanalizacja sanitarna na
odcinku od studni S3/34 do studni S3/45 i od studni S2/40 do studni S2/45 nie jest w zakresie przedmiotu
zamówienia.”
2. Proszę o uściślenie z jakiego materiału należy wykonać rurociąg DN160 i DN200 kanalizacji sanitarnej
i deszczowej, ponieważ występują rozbieżności pomiędzy projektem a specyfikacją techniczną.
Rurociągi kanalizacji sanitarnej należy wykonać z następujących materiałów:
- rury średnicy DN200 i DN160 z PVC SN8 rura lita;
- odcinek od studni S1/6 do S1/10 wykonać z rur kamionkowych kielichowych DN200z uszczelką, klasy 240.
Rurociągi kanalizacji deszczowej należy wykonać z następujących materiałów:
- rury średnicy DN160 z PVC SN8 rura lita;
- rury średnicy DN300, DN400, DN500 betonowe z zintegrowaną uszczelką, klasa betonu min. C35/45.
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3. Wykonawca prosi o wyjaśnienie, że Wykonawca może odstąpić od Umowy po 30 dniach zwłoki
Zamawiającego w płatności (a nie po 3 miesiącach) lub 30 dniowej zwłoce w przystąpieniu do dokonania/
zakończenia odbiorów szczególnie wobec okoliczności, że Zamawiający ma prawo do odstąpienia przy
3 dniowej przerwie Wykonawcy w prowadzeniu robót ?
Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadkach określonych we wzorach umowy odpowiednio w § 18 dla
części I oraz w § 17 dla części II.
Ponadto zmianie ulega § 18 ust. 1 lit. a) i b) wzoru umowy dla części I i otrzymują brzmienie:
„a) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 7 dni od daty przekazania terenu budowy z przyczyn od niego
zależnych,
b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni
roboczych,”
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega § 16 ust. 1 wzoru umowy dla części I i otrzymuje brzmienie:
„1. Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, Wykonawca (Kierownik budowy) będzie zgłaszał
Zamawiającemu wpisem w dzienniku budowy oraz przesyłając zgłoszenie na adres mailowy Zamawiającego:
wizp@koscierzyna.gda.pl i adres mailowy Inspektora nadzoru ……………………… Odbiór tych robót odbędzie się
w obecności Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru i Zamawiającego w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia
Wykonawcy.”
Ponadto w § 16 wzoru umowy dla części I dodaje się ust. 14 i 15 o brzmieniu:
„14. Gotowość do odbioru częściowego Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu przesyłając zgłoszenie na adres
mailowy Zamawiającego: wizp@koscierzyna.gda.pl.
15. Odbiór częściowy z udziałem Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektora Nadzoru odbędzie się w terminie do 5 dni od
zgłoszenia przez Wykonawcę.”

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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