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Nr pisma: BZP.271-0012/007/2013
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Zmiana treści 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

„Przebudowa ul. Średzkiej w Swarzędzu i Zalasewie wraz z przebudową 
skrzyżowania w ulicach Średzkiej, Polnej, Rabowickiej w Swarzędzu”

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

Zapytanie nr 1
Dotyczy wzoru formularza oferty pkt. 7 - Zamawiający wymaga wskazania adresów oraz formy 
zależności podmiotów należących do tej samej grupy kapitało tych danych, które dopuszcza 
ustawa Prawo Zamówień Publicznych tj. samego wykazu podmiotów.

Treść art. 26 ust. 2d ustawy wskazuje, iż „Wykonawca wraz z wnioskiem lub ofertą, składa 
listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 
pkt. 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej." W żadnym przepisie 
ustawy PZP ustawodawca nie daje możliwości Zamawiającemu do wymagania dodatkowych 
informacji. Zamawiający nie może odczytywać powyższego przepisu jako dowolność w 
zakresie danych jakich będzie wymagać w zakresie grupy kapitałowej.
W przypadku niektórych podmiotów może to dotyczyć nawet tysiąca podmiotów należących do 
tej samej grupy kapitałowej.
W związku z powyższym wnosimy o usunięcie ze wzoru formularza rubryk - forma zależności 
oraz adresów.

Odpowiedź nr 1
Wykonawcy nie są zobowiązani do wypełnienia rubryk forma zależności i adres.
Obowiązkowemu wypełnieniu podlega tylko kolumna „Nazwa podmiotu”

Zapytanie nr 2
Dotyczy wzoru formularza oferty pkt. 8.
W związku z brakiem informacji na etapie składania ofert,  którzy konkretni podwykonawcy 
będą brali udział w realizacji zamówienia, wnosimy o wykreślenie wymogu podawania nazwy 
podwykonawcy, a pozostawienia jedynie zakresu robót, które Wykonawca zamierza podzlecić.
Odpowiedź nr 2
Wykonawca może nie wypełniać  - nie podawać nazw podwykonawców, którym zamierza 
zlecić  część  robót.  Obowiązkowi  wpisania  podlega  tylko  rodzaj  robót,  które  Wykonawca 
zamierza zlecić podwykonawcom.

Zapytanie nr 3
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  do  oferty  wystarczy  załączyć  kosztorysy  ofertowe  obliczone 
metodą uproszczoną.
Odpowiedź nr 3
Zamawiający akceptuje złożenie kosztorysów ofertowych w wersji uproszczonej.

Zapytanie nr 4
Z uwagi na fakt zamieszczenia przedmiarów/kosztorysów w różnych miejscach w dokumentacji 
technicznej,  zwracamy się z prośbą o załączenie wykazu wszystkich kosztorysów , tak aby 



żaden z Wykonawców nie pominął któregoś zakresu.

Odpowiedź nr 4
Dokumentacja  techniczna  zawiera  9  szt.  kosztorysów  przedmiarowych  umieszczonych 
odpowiednio:

• dokumentacja część 1 Przebudowa-Średzka:   

- folder kanalizacja deszczowa – folder przedmiar, specyfikacja;
- folder odtworzenie istniejącej nawierzchni – folder przedmiar, specyfikacja;
- folder przyłącza wodociągowe – folder przedmiar;
- folder roboty drogowe – folder przedmiar, specyfikacje;

• dokumentacja część 2 Przebudowa- Rondo zakres decyzji Starosty:  

- folder roboty drogowe – folder przedmiar, specyfikacja techniczna;
- folder roboty elektryczne – folder przedmiar, specyfikacja techniczna;
- folder roboty sanitarne – folder przedmiar, specyfikacja;
- folder roboty telekomunikacyjne – folder przedmiar, specyfikacja;

• dokumentacja część IV Wodociąg  

– folder przedmiar i STWIOR.

Zapytanie nr 5
Prosimy o wykreślenie wartości wynagrodzenia z 1 § 8 projektu umowy.
Odpowiedź nr 5
Zamawiający omyłkowo wpisał w projekcie umowy wartość wynagrodzenia.

Zapytanie nr 6
Prosimy o zamieszczenie decyzji o pozwoleniu na budowę dla wszystkich zakresów.
Odpowiedź nr 6
Zamawiający zamieszcza decyzje o pozwoleniu na budowę w folderze dokumentacja.decyzje

Zapytanie nr 7
Dot.  pkt.  VII.  SIWZ, pkt.  2  formularza ofertowego i  par.  3  projektu  umowy -  wnosimy o 
modyfikację treści niniejszego punktu w taki sposób, aby termin na realizację zamówienia - 
wyznaczony był  np.  w miesiącach od dnia przekazania  placu budowy a nie  sztywną datą, 
ponieważ na tym etapie Wykonawca nie wie do końca ile ma tak naprawdę czasu na realizację 
zamówienia, Nie wiadomo jak długo będzie trwać procedura przetargowa, czy będą odwołania 
oraz kiedy zostanie podpisana umowa.
Odpowiedź nr 7
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji zadania.

Zapytanie nr 8
Dot.  str.  16  SIWZ,  tj  drugiej  strony  formularza  ofertowego  -  Zamawiający  w  tabeli  dot. 
przynależności do grupy kapitałowej wymaga wskazania adresów podmiotów należących do tej 
samej grupy kapitałowej oraz  formy zależności,  w związku z czym wnosimy o modyfikację 
powyższego  tak,  aby Zamawiający  wymagał  tylko  tych  danych,  których dopuszcza  ustawa 
Prawo zamówień publicznych tj. samego wykazu podmiotów.
Treść art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych wskazuje, że ,,Wykonawca wraz z 
wnioskiem lub ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o 
której  mowa  w  art.  24  ust.  2  pkt.  5  albo  informację  o  tym,  że  nie  należy  do  grupy 
kapitałowej."  Przepis  ten  wyraźnie  wskazuje  jedynie  na  wymóg  wykazania  listy  -  wykazu 
podmiotów należących do tej  samej grupy kapitałowej lub oświadczenia,  że nie  należy do 
żadnej grupy. W żadnym przepisie ustawy Prawo zamówień publicznych ustawodawca nie daje 
możliwości Zamawiającemu do wymagania dodatkowych informacji.
Zamawiający nie może odczytywać powyższego przepisu jako dowolność w zakresie danych 
jakich będzie wymagać w zakresie grupy kapitałowej. Tym bardziej, że w przypadku niektórych 
podmiotów  może  to  dotyczyć  nawet  tysiąca  podmiotów  należących  do  tej  samej  grupy 
kapitałowej. W związku z powyższym wnosimy o usunięcie ze wzoru formularza ofertowego 



„adresu" oraz „formy zależności" podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Odpowiedź nr 8
Wykonawcy nie są zobowiązani do wypełnienia rubryk forma zależności i adres.
Obowiązkowemu wypełnieniu podlega tylko kolumna „Nazwa podmiotu”

Zapytanie nr 9
Dot. par. 2 ust, 1 pkt. c) oraz par. 6 ust. la) projektu umowy - wnosimy o modyfikację treści  
niniejszego punktu, ponieważ w wyroku KIO 806/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r., Krajowa Izba 
Odwoławcza stwierdziła, że „wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualne 
błędy projektanta, tym bardziej te, które nie są ujawnione na etapie składania oferty... Trudno 
wymagać od wykonawcy, aby jeszcze przed złożeniem oferty w takim stopniu zweryfikował 
dokumentację  projektową  (i  teren  budowy),  żeby  mógł  ocenić  jej  prawidłowość  i  brak 
ewentualnych błędów, które mogą ujawnić się dopiero w toku wykonywania robót".
Odpowiedź nr 9
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wskazanego powyżej zapisu.

Zapytanie nr 10
Dot.  par.  4  ust.  1  projektu  umowy  -  wnosimy  o  skrócenie  terminu  30-dniowego  na 
przekazania  terenu  budowy  przez  Zamawiającego  do  terminu  10  dni  od  dnia  podpisania 
umowy,  ponieważ  tak  długi  termin  może  spowodować  skrócenie  terminu  wykonania 
zamówienia o 30 dni. 
Odpowiedź nr 10
Zamawiający zmienia termin na przekazanie placu budowy zapisany w §  4 ust. 1, 
z 30-dniowego na 7-dniowy.

Zapytanie nr 11 
Dot. par. 9 projektu umowy - czy Zamawiający dopuszcza rozliczenie z podwykonawcami w 
formie umowy cesji wierzytelności?
Odpowiedź nr 11
Zamawiający dopuszcza rozliczenie z podwykonawcami w formie umowy cesji wierzytelności.

Zapytanie nr 12
Dot. par. 12 ust. 3 projektu umowy - z uwagi na to, że w umowie określony jest jedynie 
termin  na  wyznaczenie  terminu  odbioru  robót,  wnosimy  o  modyfikację  treści  niniejszego 
punktu w taki sposób, aby termin 7-dniowy był terminem na wyznaczenie i dokonanie odbioru 
robót przez: Zamawiającego.
Odpowiedź nr 12
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści §  12 ust. 3  projektu umowy.

Zapytanie nr 13
Dot. par. 16 projektu umowy - wnosimy o modyfikację treści niniejszych punktów zastępując 
wyraz „opóźnienie" na „zwłokę".
Odpowiedź nr 13
Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę wyrazów „opóźnienie” na „zwłokę”.

Zapytanie nr 14
Dot.  par.  16 ust.  1  pkt.  b)  i  c)  projektu  umowy -  z  uwagi  na dużą wartość  zamówienia 
wnosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych do wysokości 0,1% wartości zamówienia 
brutto  za  każdy  dzień  zwłoki.  Ustalenie  przez  Zamawiającego  zbyt  wygórowanych  kar 
umownych stanowi naruszenie podstawowych zasad jakie powinny obowiązywać w umowach 
tj.  równości  stron,  co  ostatecznie  prowadzi  do  sprzeczności  z  zasadami  współżycia 
społecznego. Należy wskazać, że kara umowna tracąc charakter odszkodowania (art. 483 par, 
l  k.c.)  prowadziłaby do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela  (wyrok SN z 17 marca 
1988 r., sygn. akt IV CR 58/88).
Odpowiedź nr 14



Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych zapisanych w § 16 ust. 1 
pkt. b) i c)
Zapytanie nr 15
Dot. par. 16 ust. 2 projektu umowy - wnosimy o usunięcie treści niniejszego punktu, ponieważ 
ustalenie  przez  Zamawiającego  zbyt  wygórowanych  kar  umownych  stanowi  naruszenie 
podstawowych zasad jakie powinny obowiązywać w umowach tj. równości stron, co ostatecznie 
prowadzi  do  sprzeczności  z  zasadami  współżycia  społecznego.  Należy  wskazać,  te  kara 
umowna  tracąc  charakter  odszkodowania  (art.  483  par.  1  k.c.)  prowadziłaby  do 
nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (wyrok SN z 17 marca 1988 r., sygn. akt IV CR 
58/88).
Odpowiedź nr 15
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie treści zapisu §  16 ust. 2

Zapytanie nr 16
Dot.  par.  16 ust.  1  pkt.  e)  projektu  umowy -  z  uwagi  na  zbyt  ogólny  zapis,  wnosimy o 
modyfikację  poprzez  sprecyzowanie  warunków przedmiotowej  kary  umownej  lub  usunięcie 
niniejszego punktu.
Odpowiedź nr 16
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 16 ust. 1 pkt. e); jego treść pozostaje 
niezmienna.

Zapytanie nr 17
Dot.  par.  16  projektu  umowy  -  Powołując  się  na  zasadę  równości  stron,  wnosimy  też  o 
dopisanie kar umownych dla Zamawiającego np. za nieterminowe przekazanie placu budowy, 
nieterminowy odbiór robót, za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego oraz ustanowienie 
limitu kar umownych w wysokości 15 % wartości zamówienia netto.
Odpowiedź nr 17
Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie kar umownych dla zamawiającego i nie wyraża 
zgody na ustanowienie limitu kar w stosunku do wynagrodzenia wykonawcy.

Zapytanie nr 18
Dot. par. 16 ust. 3 projektu umowy - powołując się na zasadę równości stron jaka powinna 
obowiązywać w umowach, wnosimy o modyfikację treści niniejszego punktu tak, aby stronom 
przysługiwało prawo do odszkodowania.
Odpowiedź nr 18
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści § 16 ust. 3

Zapytanie nr 19
Dot. par. 17 ust. 4 pkt, d) projektu umowy - wnosimy o dopisanie na końcu treści niniejszego 
punktu zapisu: „a Zamawiający odkupi te materiały, konstrukcje lub urządzenia.
Odpowiedź nr 19
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 17 ust. 4 pkt, d)

Zamawiający w związku z powyższymi wyjaśnieniami treści Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia  zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania 
ofert przetargowych do dnia 17 . 05 . 2013r. do godz. 10:00 (Biuro Obsługi Interesanta – 
Kancelaria  Urzędu,  parter).  Otwarcie  ofert  nastąpi  dnia 17 .  05 .  2013r.  o godz.  10:30 w 
pokoju 207.

                                                         .......................................................................

(podpis Kierownika Zamawiającego)


