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Do wszvstkich uczestników przetargu

Znak §prawy : DTLZP 1200 / 5 12020

WYjaśnienie nr 2 i nr 3 do SIWZ do przetargu nieograniczonego pn:
o,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Świątnikach
(część pasa drogi powiatowej nr 1340D), gm. Trzebnica'o.

" Wviaśnienie nr 2
Ętanie nr l
Dot. Par 2 ust 7 Wzoru umowy: Zgodnie z orzecmictwem sądów powszechnych np. Wyrok SA w Szczecinie z dnia
25.10.Ż018 r. Sygn. akt I ACa 498/18 odebrałrie obiektu budowlanego i dokonanie ,upiaty nie może sprowadzać do
sYtuacji w której odbiór ma doĘczyć wyłącznie obiektu całkowicie wolnego od wad. wnosimy o usńiecie zwrotu
,,bezusterkowego".
Odpowiedźnr 1
Brak zgodY na dokonanie zmlany zapisu umowy, Zamawiający dokona odbioru wyłącmie bezusterkowego przedmiotu
odbioru, Przedmiot umo\,yy obejmuje wykonanie określonego zadania,w sposób bezustęrkowy. Jednostkówi
orzeczenie sądowe nie doĘczyło zamawiającego.

Ętanie nr 2 i
Dot. Par 5 ust 6 Wzoru Umowy: W związku z fuŃcjonowaniem elektronicznego systemu BDO, wnosimy o wskazanie
jakie dokumenty i w jakiej formie, a o których mowa w par 5ust 6, Wykonawc{maprzekazać ZaatawialąÓ.*u.
Odpowiedź nr 2
Realizacja obowiązku określonego w par 5 ust. 6 umorvy spoczywa na wykonawcy, jako na profesjonaliście; to
wYkonawca ma posiadać wiedzę i zadbać o przesłanie stosownych dokumentów. W}konawca zóbowiązany.lesi ao
zagosPodarowania odpadów w drodze ustawy o odpadach. Obowiązkiem takiego podmiotu jest zagospodarówanie
odPadów i posiadanie dokumentacji wskazującej na sposób zagospodarowanii odpadami, Dokrńenty mają być
przedstawione w formie pisemnej.

Pytanie nr 3
CzY Zamawiający vvyłącza stosowanie w stosunku do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy stosowanie ui, l44 pzp?
Czy Zanawiający zamierua zmienió rvynagrodzenie w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamienn}cń?
Odpowiedź nr 3
Zamawiający nie przewiduj e aniany wynagrodzenia za przedmiot umowy.

W PrryPadku robót zamiennych również nie przewiduje się zmiany wynagrodzenia, roboty zamienne polegają na
zastąPieniu jednego elementu robót innymi, ale nie moze to wpływa na zwiększenie wynagrodżenia.
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W PrryPadku robót dodatkowych wynagrodzenie może ulec zmianie, o ile zostanie zawarly pisemny aneks na
Podstawie Protokołu koniecznoŚci, który będzie zaakceptowany i podpisany ptzęz zarnawiającego,-określający zat<res
robót, ich uzasadnienie, wycenę nabazie obowiązujących norm KNR oraz szcŻegółowy kosztorys.

Pytanie nr 4
Wnosimy o poprawienie numeracji w par 9 umowy.
Odpowiedź nr 4
W Par. 9 zaistniała oczywista omyłka pisarska w numeracji. Ostatnie postanowienia oanaczone jako ust.8, 9 i 10,
Powinny mieĆ znaczęnia jako ust. 9, 10 i l 1. Dlatego trzy ostatnie postanowienia brzmią:

9. W razie dokonania przezZamawiającego zapłaĘ wymagalrrego wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w prąpadku określonym w ust. 8, wynagrodzenie określone w § 6 należre
Wykonawcy za wykonanie umowy wygasa w części dokonanej zapłaĘ.

l0. BezPośredniazapłŃa obejmuje wyłączrie nalężme wynagrodzenie,bezodsetek, należnych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, kar umownych, kaucji, potrąceń lub irrnych świadczeń.

1l. Zapisy w niniejszej umowie odnośnie umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio także do
miany tej umowy o podwykonawstwo.

Pytanie nr 5
5. W związku z treścią par 10 ust 2 i 4 Wzoru umowy, wnosimy o wskazanie, jakie laoki podejmie Zanawiający w
sYtuacji gdy wyliczenia dokonane zgodnie zpar 10 ust 4 będą wskazywaĘ na konieczność zwięksŻenia wynagródzónia
WYkonawcy? Wobec oczywistej sprzeczrości zapisów wnosimy o usunięcia par 10 ust 2 wzaruumowy.
Odpowiedź nr 5
Brak zgody na zmianę. Nie zachodzi sprzeczrość pomiędzy par 10 ust,2 i par. l0 ust. 4. W przypadku robót
zamiennych nie przewiduje się bowiem zmiany wynagrodzenia, a roboty zamienne polegają na zastąpieniu jednego
elementu robót innymi, ale nie może to wpĘwać nazwiększenie wynagrodzenia.

Pytanie nr 6
6. Dot. Par 16 ust 1 pkt 9 Wzoru Um6wy, wnosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumieprzez,,bezzasaćlne
zgłoszenie robót"?
Odpowiedźnr 6
Wskazany w par, 16 ust.l pkt 9 zapis,,bezzasadne zgłoszenie robót" dotyczy sytuacji, gdy roboty nie zostaĘ
zakończone zgodnie z rrmową i nie powińy podlegać zgłoszeniu do obioru, a mimo to-wykonawca informujb
zamawiającego o ich wykonaniu celem dokonania odbioru,

Pytanie nr 7
W związku z heścią par 18 ust 3 pkt 6 Wzoru Umowy, Czy Zarnawiający zrłiększy wynagrodzenie Wykonawcy w
przypadku wystąpienia robót tam wymienionych?
Odpowiedź nr 7
Odnośnie par. 18 u§t.3 pkt 6 umowy zamawiający nie dokona zmiany wynagrodzenia w przypadku robót zamiennych.
W przypadku robót zamiennych równiez nie przewiduje się zmiany wynagrodzenia, roboty zamienne polegają na
zastąpieniu jednego elementu robót innymi, ale nie moze to wpĘwa na zwiększenie wynagrodzenia.

W prązpadku robót dodatkowych wyragrodzenie moze ulec zmianie, o ile zostanie zav,łaxty pisemny aneks na
podstawie protokołu konieczności, który będzie zaakceptowany i podpisany przez zarnawiającego, określający zakres
robót, ich uzasadnienie, wycenę nabazie obowiązujących norm KNR oraz szczegółowy kosztorys,

wviaśnienie nr 3
Dzień dobry,
zwracam się z prośbą o wyjaśnienie różny opisu pozyeJi pomiędzy nowo
zamieszczonlrm kosztorysem ofertowlrm a pierwotnie zamieszczonym
przedmiarem, przykładowo w pozycji numer 3 w nowo zamieszczonej wersji:
'lRoboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj .żyżki 0,60 m3 w
gr. kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odJ_egłość do 1 km"

w przedmiarze opJ_s pozyc-)i brzmi: "Roboty ziemne wykonywane ropartami
podsiębiernlrmi o poj.Łyżki 0,60 m3 w gr. kat. I-II z tranśportem urobku
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Odpowiedz
RÓŻnice mogą wYnikaĆ ze stosowania róanych programów do kosaorysowania (podczas wczyĘwania programwYkonawcY nie wczvfuie Prawdopodobilil;l"ł,; 
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