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Wyjaśnienia treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

        „Przebudowa ul. Spadochronowej w Gruszczynie, Gmina Swarzędz”

Do  siedziby  zamawiającego  wpłynęły  „pytania”  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia.

Zapytanie nr 1
Odnośnie przetargu na „.Przebudowę ul. Spadochronowej w Gruszczynie". W przedmiarze 
robót w pozycji nr 51 skalkulowano pokrywy na wpusty oraz studnie kanalizacji sanitarnej. Z 
opisu  technicznego  wynika  iż  są  to  wpusty  (3  szt)  i  studnie  (2  szt)  schowane  pod 
chodnikiem. Prosimy o podanie typu zaprojektowanych pokryw.
Odpowiedź nr 1
Zaprojektowano pokrywy żelbetowe o grubości  6cm obramowane kątownikiem stalowym o 
wymiarze 60*60 mm. Wymiary:

- 55*90 cm - 3 szt. (nad wpusty)

– 45*90 cm - 2 szt. (nad studnie kanalizacji sanitarnej)

Zapytanie nr 2
Czy wszystkie projektowane progi zwalniające mają być wykonane z kostki brukowej?.
Odpowiedź nr 2
Tak, wszystkie projektowane progi zwalniające mają być wykonane z kostki brukowej

Zapytanie nr 3
Czy Zamawiający w związku z pozycją nr 91 Odwodnienie będzie pobierał opłaty za zajęcie 
pasa drogowego? Jeżeli tak, to prosimy o podanie stawek
Odpowiedź nr 3
Realizacja  zadania  poprzedzona  będzie  uzyskaniem  zezwolenia  zarządcy  drogi  na 
prowadzenie robót w pasie drogowym. W/w zezwolenie jest zwolnione z opłat, w związku z  
czym pozycję nr 91 Odwonienie należy pominąć, lub wpisać wartość 0,00.

Zapytanie nr 4
Z godnie z SIWZ Wykaz wymaganych dokumentów Rozdział 3 pkt. II. ppkt. 114 należy wykaz 
osób oraz robót wypełnić zgodnie z załącznikiem nr 3, który dotyczy jedynie wykazu osób. 
Natomiast  w załączonej  dokumentacji  brak wzoru formularza dla wykazu robót,  prosimy o 
uzupełnienie
Odpowiedź nr 4
Zamawiający uzupełnia treść SIWZ o wzór załącznika dotyczący wykazu robót budowlanych.

Zapytanie nr 5
Formularz oferty pkt 1 jest mowa o wynagrodzeniu ryczałtowym, zaś we wzorze umowy § 8 jest mowa o 
wynagrodzeniu kosztorysowym. Prosimy podanie jak będzie rozliczne niniejsze zamówienie?
Odpowiedź nr 5
Przedmiotowe zamówienie będzie rozliczane  w oparciu o wynagrodzenie kosztorysowe, jak 
wskazano w zmianie treści SIWZ opublikowanej na stronie zamawiającego



Zapytanie nr 6
Dotyczy  par.  9  ust.  10  lit.  c)  projektu  umowy.  Wnosimy  o  wykreślenie  tego  punktu. 
Wykonawca stwierdza, że Zamawiający w tym ustępie narusza kodeksową zasadę swobody 
formułowania  umów,  a  także  wstawia  mechanizm  umożliwiający  nierówne  traktowanie 
Wykonawców,  gdyż  nie  jest  szczegółowo  określone  jakie  dokładnie  zapisy  miałyby  się 
znaleźć, a jakie nie mogą w umowach podwykonawczych. Wykonawca przypomina, że treść 
umowy z Podwykonawcą nie zmienia w żaden sposób zakresu zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego,  i  Wykonawca wciąż  odpowiada za należyte  wykonanie  całego przedmiotu 
umowy.
Odpowiedź nr 6
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy. Zapisy mają być analogiczne do 
warunków przewidzianych w umowie właściwej w zakresie robót, terminów i zasad płatności 
na rzecz podwykonawców. Powyższe wynika z art. 647¹KC

Zapytanie nr 7
Dotyczy  par.  9  ust  10  lit  c)  zdanie  drugie  projektu  umowy.  Wykonawca  zaznacza,  że 
określony tu  termin jest  nierealny  do dotrzymania  ze  względu na wewnętrzne procedury 
konieczne  do  przestrzegania,  szczególnie  w  większych  organizacjach,  a  także  -  co 
istotniejsze - dokonanie pełnego rozliczenia z Podwykonawcą zależne jest też od sprawnego i 
niezwłocznego działania Podwykonawcy w kwestii podpisania Protokołu końcowego odbioru 
robót  stanowiących  przedmiot  umowy  podwykonawczej  oraz  wystawienia  i  dostarczenia 
poprawnej  faktury.  Obiektywnie  bezpieczny  termin  na  dokonanie  pełnego  rozliczenia  z 
Podwykonawcą to 30 dni. 
Odpowiedź nr 7
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy.

Zapytanie nr 8
Dotyczy par. 6 ust. 1 lit. d) projektu umowy. Wykonawca wnosi o wykreślenie tego zapisu jako 
niezgodnego z Kodeksem cywilnym i nieskutecznego. Jeśli po podpisaniu umowy powstaną po 
stronie  Wykonawcy  utracone  korzyści  z  winy  Zamawiającego,  ma  prawo  on  dochodzić 
odzyskania ich od Zamawiającego.
Odpowiedź nr 8
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy.

Zapytanie nr 9
Dotyczy  par.  15  projektu  umowy.  W  kontekście  faktu,  że  całe  postępowanie  o  udzielenie 
zamówienia  publicznego oraz  jego  realizacja,  są  jawne,  prosimy o  skonkretyzowanie  jakie 
dokładnie  informacje  Zamawiający  uważa za poufne i  żąda od Wykonawcy zachowania  ich 
poufność; pod groźbą kary określonej w par. 16 ust. 1 lit. g)
Odpowiedź nr 9
Zamawiający  uważa  za  poufne  wszelkie  informacje  dotyczące  sposobu  realizacji 
przedmiotowej umowy.

Zapytanie nr 10
Dotyczy par. 17 ust 1 lit. d) projektu umowy. Wnosimy o wykreślenie tego punktu, gdyż jego 
treść stoi w sprzeczności z art 647.1 kodeksu cywilnego oraz z par. 9 ust 8 lit. a) projektu 
umowy.  W  par.  2  tego  artykułu  ustawodawca  określił,  że  inwestorowi  należy  przedstawić 
umowę  z  podwykonawcą  lub  jej  projekt.  Wykonawca  może  więc  podpisać  umowę  z 
podwykonawcą z warunkiem, że wchodzi ona w życie pod warunkiem uzyskania zgody na nią 
od Zamawiającego.
Odpowiedź nr 10
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy.

Zapytanie nr 11
Dotyczy par. 12 ust. 3 projektu umowy. Wnosimy o dodanie zapisu: "W przypadku braku 
przystąpienia  przez  Zamawiającego  do  odbioru  w  podanym terminie,  przedmiot  Umowy 
zostanie uznany za odebrany bez uwag." 
Odpowiedź nr 11
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy, poprzez dodanie treści.



Zapytanie nr 12
Dotyczy par. 14 ust. 3 projektu umowy. Wnosimy o dodanie w pierwszym wersie po słowach 
"oraz obowiązującym przepisom" zapisu ",mimo pisemnego wezwania go do prowadzenia 
robót zgodnie z niniejszą Umową,".
Odpowiedź nr 12
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy, poprzez dodanie treści.

Zapytanie nr 13
Dotyczy  par.  17  ust.  1  list.  a)  projektu  umowy.  Z  uwagi,  iż  zapis  ten  jest  bardzo 
nieprecyzyjny  i  pozwala  na  arbitralne  podejście  Zamawiającego  do  sprawy,  wnosimy  o 
dodanie  za  końcu  zapisu:  "mimo  wcześniejszego  pisemnego  wezwania  Wykonawcy  do 
zwiększenia tempa prowadzenia prac".
Odpowiedź nr 13
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy, poprzez dodanie treści.

Zapytanie nr 14
Dotyczy par. 17 ust. 1 list. b) projektu umowy. Wnosimy o dodanie za końcu zapisu: "mimo 
wcześniejszego pisemnego wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu prowadzenia prac".
Odpowiedź nr 14
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy, poprzez dodanie treści.

                                                         .......................................................................
(podpis Kierownika Zamawiającego)


