PYTANIA I ODPOWIEDZI cz. II 24.09.2018 r.
Lp.

PYTANIE

ODPOWIEDŹ

5.

§ 1 ust. 1 wzoru Umowy – prosimy o wykreślenie zapisu, …” wykonawca zapoznał się z
ww. projektem budowlanym i nie wnosi żadnych uwag w tym zakresie”…
Zwracamy uwagę, że w przepisach k.c., a w szczególności w art. 651, nie można znaleźć
podstawy do formułowania obowiązku sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentacji
projektowej. W tej kwestii wypowiedział się Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 27
marca 2000 r. (III CKN 629/98 OSNC 2000/9 poz. 173) stwierdzając jednoznacznie, że
wykonawca nie ma obowiązku szczegółowego sprawdzenia dostarczonego projektu w
celu wykrycia jego wad (art. 651 K.c.). Rozstrzygnięcie to uzasadniono tym, że
wykonawca robót budowlanych nie musi dysponować specjalistyczną wiedzą z zakresu
projektowania. Musi on jedynie posiadać umiejętność odczytywania dostarczonych mu
projektów i realizowania inwestycji zgodnie ze złożonymi projektami oraz zasadami
sztuki budowlanej.
Zgodnie z treścią art. 651 k.c. wykonawca ma jedynie obowiązek zawiadamiania o
ujawnieniu faktu, że dostarczona dokumentacja nie nadaje się do prawidłowego
wykonania robót. Przy czym chodzi tu przede wszystkim o sytuacje, gdy wadliwość ta
zostanie stwierdzona już w procesie realizacji danej inwestycji, a nie na etapie
poprzedzającym złożenie oferty.

W § 1 ust. 1 wzoru Umowy nie ma mowy o sprawdzeniu
projektu. Projekt został udostępniony Oferentom i zapis
stanowi potwierdzenie, że wszystko jest dla Oferenta jasne,
zrozumiałe i jest świadomy zakresu robót.

6.

Zgodnie z par 4 ust 6 wzoru umowy Zamawiający żąda aby
Prosimy o potwierdzenie, że oświadczenia podwykonawców, o których mowa w par. 3 wszystkie wymagalne należności na rzecz podwykonawcy
ust. 40 dot. płatności wymagalnych.
wynikające z wykonanych robót zostały uregulowane. Wzór
oświadczenia stanowi załącznik do wzoru umowy.

7.

§ 5 ust. 2 pkt 4 wzoru Umowy– prosimy o zwiększenia ilości dni do 10 dni

8.
9.

Zamawiający zwiększył ilość dni do 14 dni kalendarzowych.

§ 8 ust. 4 wzoru Umowy – prosimy o wyjaśnienie, w ciągu ilu dni zamawiający zakończy Dodano zapis we wzorze umowy. Zamawiający zakończy
odbiory
odbiory w ciągu 14 dni.
Par. 3 ust. 44 Wzoru Umowy - prosimy o dodanie zapisu, że Wykonawca zobowiązany
jest usunąć wady we wskazanych terminach, o ile pozwalają na to warunki techniczne i Dokonano zmian we wzorze umowy.
technologiczne

10.

Par.6 ust. 1 Wzoru Umowy - czy pod pojęciem „odbioru ostatecznego” Zamawiający
rozumie odbiór końcowy

11.

Par. 7 ust. 2 pkt 5 Wzoru Umowy – prosimy o zmniejszenie kary za nieprzestrzeganie
Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kar. Zapisy
obowiązków wynikających z przepisów BHP oraz (…) oraz dodanie słowa „rażące”, tzn.
we wzorze umowy pozostają bez zmian.
…” za rażące nieprzestrzeganie obowiązków wynikających przepisów BHP..”

12.

Par. 7 Wzoru Umowy- celem zapewnienia równości Stron prosimy o dodanie zapisu
umożliwiającego dochodzenia odszkodowania Stronom Umowy, nie tylko
Zamawiającemu

W par. 7 pkt 3 są wymienione kary umowne jakie w
konkretnych przypadkach zapłaci zamawiający Wykonawcy

Par. 7 ust. 2 pkt 7 a) i b) Wzoru Umowy – wnosimy o wykreślenie zapisu z uwagi na
jego nieprecyzyjność i nieostrość

Wykreślono pkt 7 b), natomiast pkt 7a) pozostaje bez
zmian. Zamawiający wyjaśnia, iż pkt 7a) mówi o tym, iż
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną jeżeli
Ten wykona wadliwie przedmiot umowy, a wady te nie
będą możliwe do usunięcia, ale jednocześnie będą
umożliwiały użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem. Podpunkt 7) lit. a) nie zostaje usunięty ze
wzoru umowy.

14.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga podania nazwy firm
podwykonawców tylko w sytuacji jeśli nazwy tych firm są znane na etapie ofertowym

Zamawiający wymaga, aby Oferent wskazał roboty, których
wykonanie zamierza zlecić podwykonawcy. W sytuacji, gdy
podwykonawca jest znany oferentowi na etapie składania
oferty, w załączniku nr 4d winno się wskazać "Nazwę i adres
branych pod uwagę na etapie ofertowania
podwykonawców"

15.

Czy Zamawiający dopuszcza zmiany w układzie i technologii wykonania warstw
konstrukcji nawierzchni?

Zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany.

13.

Zamawiający potwierdza, że pod pojęciem „odbioru
ostatecznego” Zamawiający rozumie odbiór końcowy.

Lp.

PYTANIE

ODPOWIEDŹ
Jeżeli właściwości warstwy będą co najmniej takie jak
zaprojektowanej warstwy (w tym hydrofobowość)
Zamawiający dopuszcza zmianę. Zmiana powinna być
zatwierdzona przez Zamawiającego.

16.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie środków płynnych do stabilizacji ziarnistym
dodatkiem hydrofobowym?

17.

Zamawiający nie dopuszcza zmiany w przyjętym
rozwiązaniu konstrukcji nawierzchni wskazanym w
Projekcie. Nie dopuszcza się zamiany warstwy
Czy Zamawiający dopuszcza w miejsce zaprojektowanej stabilizacji ziarnistym środkiem stabilizowanej ziarnistym dodatkiem hydrofobowym na
hydrofobowym wykonanie stabilizacji tylko spoiwem hydraulicznym?
stabilizację cementem lub innym spoiwem hydraulicznym ze
względu na konieczność trwałego uodpornienia konstrukcji
na płytko występującą wodę gruntową i uzyskania
odpowiedniego modułu sprężystości warstwy.
Prace wykonać należy zgodnie z obowiązującą SST
D.04.12.01. Wymagania dla materiału stabilizowanego
podane są we wskazanej w zapytaniu Tablicy nr 6.
Ewentualne potrzeby uzupełnienia składu
granulometrycznego odbywają się zgodnie z zapisami SST
pkt 2.2 i 2.3, co należy uwzględnić w analizie i ofercie

18.

W jaki sposób Wykonawca ma zapewnić zgodność materiału z wymaganiami SST
D.04.12.01 w sytuacji gdy odbiegnie on od wymogu z pkt. 2.6 Tablica 6 wiersz 4
(uziarnienie) , na co może wskazywać istniejąca dokumentacja badań?

19.

Wykonawca wnosi o wykreślenie z projektu umowy postanowienia par. 7 ust. 2.7) b) o
następującej treści:, „niezgodne z niniejszą umową wykonanie obowiązków przez
Wykreślono ze wzoru umowy par. 7 ust. 2.7) b).
wykonawcę, w tym narażające Zamawiającego na jakąkolwiek odpowiedzialność
względem podmiotów trzecich”.

20.

Z art. 483 kc wynika, że zastrzeżenie kary umownej określać musi zobowiązanie
pierwotne i rodzaj jego naruszenia, z którym łączy się obowiązek zapłaty kary oraz
oznaczenie sumy pieniężnej, stanowiącej karę umowną. Elementy te określane są, jako
obligatoryjne czy też przedmiotowo istotne elementy zastrzeżenia kary umownej. W
ocenie Wykonawcy kary umowne zastrzeżone we wskazanym powyżej punkcie wzoru
umowy, zostały określone w sposób sprzeczny z art. 483 k.c., gdyż nie precyzują
zobowiązania, którego nie wykonanie obostrzone jest uprawnieniem Zamawiającego
Wykreślono ze wzoru umowy par. 7 ust. 2.7) b).
do naliczenia kar umownych. Zamawiający posłużył się pojęciem niedookreślonym,
które nie wskazuje jednoznacznie za jakie uchybienia Wykonawca może ponieść
sankcję finansową. W ocenie Wykonawcy tak ogólnie określona podstawa naliczenia
kar umownych nie spełnia wymagań wskazanych w kodeksie cywilnym i jest
zastrzeżona wadliwie. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o wykreślenie z
treści umowy par. 7 ust. 2.7) b).

21.

Wykonawca wnosi o wykreślenie z projektu umowy postanowienia par. 5 ust. 2.3) o
treści:, „Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową”. W ocenie Wykonawcy
prawo do odstąpienia od umowy zostało określone w sposób zbyt ogólny, czego
konsekwencją może być stwierdzenie, że nawet najmniejsze uchybienie obowiązkom
umownym przez Wykonawcę może powodować skutek w postaci odstąpienia przez
Zamawiającego od umowy. Zaznaczyć należy, że odstąpienie od umowy jest dotkliwą i
pod względem prawnym i ekonomicznym sankcją mogącą być zastosowaną wobec
Dokonano zmian w 5 pkt 2 ust 3).
Wykonawcy, stąd istotne, jest, aby wskazana sankcja była dostosowana do rodzaju
przewinienia Wykonawcy. Tym samym powinna być stosowana w sytuacji, w której
uchybienie to dotyczy istotnych obowiązków umownych. Ponadto w sposób precyzyjny
powinno zostać w Umowie wskazane, które uchybienia obowiązkom umownym może
prowadzić do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy. Wnioskujemy o
wykreślenie z Umowy tego zapisu.

22.

Wykonawca wnosi o wykreślenie z projektu Umowy postanowienia par. 5 ust. 1 w
całości. Przewidziana okoliczność odstąpienia od Umowy faktycznie oznacza, że
Zamawiający przewidział dla siebie taką możliwość w każdym czasie, jeżeli tylko
stwierdzi, że nie jest zainteresowany realizacją inwestycji.

Postanowienia umowy - par. 5 ust 1 wzoru umowy
pozostaje bez zmian.

Lp.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

PYTANIE
Wykonawca wnosi o dopisanie do par. 5 ust. 3 ppkt. o treści: „Zamawiający opóźnia o
więcej niż 14 dni należne Wykonawcy płatności; warunkiem skorzystania z tego
uprawnienia jest wcześniejsze powiadomienie pisemne przez PW o istniejącym
zadłużeniu zawierające wezwanie do uregulowania zaległej płatności w terminie 5 dni
roboczych. Po bezskutecznym upływie tego terminu Wykonawca może zrealizować
uprawnienie do rozwiązania Umowy”;

ODPOWIEDŹ

Dodano kolejny podpunkt w par. 5 ust. 3 wzoru umowy.

Wnioskujemy o zwiększenie ilości dni z 5 do 10 w treści postanowienie Umowy par. 5
ust. 5. Po zmianie - ilość dni będzie tożsama z tą jaka przysługuje Zamawiającemu w
Dokonano zmian we wzorze umowy.
analogicznej sytuacji. Trudno znaleźć uzasadnienie dla różnicowania tych terminów dla
Stron.
Wnioskujemy o poprawienie postanowienia Umowy par. 4 ust.6 tak by nie było
wątpliwości, iż płatność za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury z 21
Uspójniono informacje w dokumentacji.
dniowym terminem płatności.
Wniosek o płatność jest dokumentem wskazującym stan
zaawansowania robót oraz ich wartość. Wzór wniosku o
Wnioskujemy o wykreślenie z treści wzoru Umowy par. 4 ust. 6 „Wniosku o płatność”, płatność zostanie uzgodniony między stronami na etapie
— jako dokumentu wcześniej niezdefiniowanego.
podpisywania umowy. Zaakceptowany wniosek o płatność
jest podstawą do wystawienia faktury/rachunku przez
Wykonawcę.
Wykonawca wnosi o wykreślenie z projektu Umowy postanowienia par. 5 ust. 2.4) o
treści: „Wykonawca opóźnia się 2 dni kalendarzowe z usunięciem zgłoszonych przez
Zamawiającego wad stwierdzonych w trakcie odbioru i wad stwierdzonych w trakcie
wykonywania robót”. W ocenie Wykonawcy wskazane postanowienie jest zbyt
rygorystyczne i nie uwzględnia ani możliwości Wykonawcy, jak również reżimów
Dokonano zmian we wzorze umowy.
technologicznych. Zdaniem Wykonawcy tak określone prawo do odstąpienia
zastrzeżone zostało w sposób nieadekwatny do stopnia i rodzaju ewentualnego
uchybienia przez Wykonawcę. Ponadto w ocenie Wykonawcy nieprawidłowe jest
określenie prawa do odstąpienia od umowy w sposób całkowicie oderwany od kwestii
winy w przekroczeniu terminu na wykonanie przedmiotu umowy.
Wnioskujemy o zmianę terminu usunięcia wad na termin uzgodniony przez strony.
Wskazane w umowie terminy mogą w rzeczywistości okazać się zbyt krótkie dla
właściwego usunięcia wady. Termin usunięcia wady powinien byćściśle powiązarny z jej Dokonano zmian we wzorze umowy.
charakterem i technologią jej usunięcia.
Wskazane zapisy pozostają bez zmian. Zamawiający nie
wyraża zgody na zmiany.

29.

Wnioskujemy o zmniejszenie kary, o której mowa w par. 7 ust. 2.1) do wysokości 10 %.

30.

Wnioskujemy o zmianę postanowienie par. 7 ust. 2.5) projektu Umowy na następujący:
„za nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów bhp i p-poż podczas
Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kar. Zapisy
realizacji poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia w wysokości 1.000 zł za
we wzorze umowy pozostają bez zmian.
każde takie zdarzenie.

31.

Wnioskujemy o zmianę postanowienia par. 7 ust. 2.6) projektu Umowy na następujący:
„za dopuszczenie do wykonywania poszczególnych etapów/zadań objętych
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany. Zapisy wzoru
przedmiotem umowy innego podmiotu niż Wykonawca bądź zgłoszony
umowy pozostają bez zmian we wskazanym zakresie.
Podwykonawca, w wysokości 3.000 zł za każde takie zdarzenie.

32.

Wnioskujemy o wykreślenie z postanowienia par. 3 ust. 3 projektu Umowy klauzuli:
„bez zastrzeżeń” dotyczącej protokołu odbioru końcowego orazz par. 10 ust. 2 zdanie
ostatnie „bez zastrzeżeń (bez jakichkolwiek wad i uwag)”. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami K.C. odmowa odbioru robót wykonanych może nastąpić tylko w sytuacji
ujawnienia wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu Umowy. W pozostałych
sytuacjach procedura odbiorowa powinna się zakończyć podpisaniem protokołu
końcowego z ewentualną listą usterek do usunięcia.

33.

34.

Prosimy o wprowadzenie do Umowy możliwości udzielenia przez Zamawiającego
zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Prosimy o dopisanie do Umowy obowiązku Zamawiającego do dostarczenia GW
gwarancji zapłaty wynagrodzenia. Wykonawca wnosi również o wskazanie, jakie
ewentualnie inne zabezpieczenie zapłaty wynagrodzenia może we wzorze Umowy
wprowadzić Zamawiający.

Dokonano zmian we wzorze umowy.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek
na poczet wykonania zamówienia.
Gwarancją zapłaty wynagrodzenia za roboty budowalne jest
obustronnie podpisana umowa. Zamawiający nie
przewiduje innej formy gwarancji zapłaty za wykonane
roboty.

Lp.
35.

PYTANIE
ODPOWIEDŹ
Wnioskujemy o zmianę podstawy wyceny robót nieprzewidzianych i niewymienionych
Zamawiający będzie rozliczał wskazane roboty wg cen
w TCPR na średnie ceny prac wg stawek Sekocenbud za dany okres zapis par. 11 ust. 1
minimalnych.
Umowy.

36.

Wnioskujemy o wykreślenie postanowienia Umowy par. 4 ust. 3 stanowiącego, że
„Wynagrodzenie określone w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu
wykonania Umowy.” Okoliczność, że Zamawiający przewidział w projekcie Umowy
wynagrodzenia ryczałtowe nie jest tożsame z zapłatą wszelkich roszczeń, które mogą Zapisy umowy we wskazanym zakresie pozostają bez zmian.
powstać po stronie Wykonawcy (a nieprzewidzianych na etapie zawierania umowy).
Zdaniem Wykonawcy, Zamawiający tym samym niezasadnie oczekuje takie
oświadczenie.

37.

Wykonawca wnosi o wykreślenie z par. 3 ust. 12 projektu Umowy zwrotu „'i zapłatą kar
Wskazany zapis odnosi się do punktu, w którym się
umownych wskazanych w Umowie”, jako nie odnoszącego się do regulacji zawartej w
znajduje. Zapisy pozostają bez zmian.
tym postanowieniu.

38.

Wykonawca wnosi o wprowadzenie do par. 6 ust. 1 projektu Umowy możliwości
złożenia kaucji gwarancyjnej w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Zamawiający żąda zabezpieczenia zgodnie z zapisami wzoru
umowy.

39.

Wykonawca wnosi o wykreślenie z par. 2 ust. 4 pkt b) projektu Umowy zwrotu
„wyjątkowe”, jako pojęcia niedookreślonego i niezdefiniowanego w Umowie dla
potrzeby oceny wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych.

Wyjątkowe oznacza warunki, które znacznie odbiegają od
średniej rocznej.

40.

Wykonawca wnosi o wykreślenie z par. 3 ust. 1 projektu Umowy zwrotu: „oraz
wszelkimi innymi dokumentami udostępnionymi Wykonawcy przed przystąpieniem do
wykonywania robót”. Składając ofertę Wykonawca zobowiązuje się do wykonania
określonego przedmiotu zamówienia. Wprowadzona przez Zamawiającego regulacja
Dokonano zmiany we wzorze umowy.
oznacza, że Wykonawca ma przyjąć na siebie zobowiązanie wykonania zadania zgodnie
z dokumentami, których nie zna ibyć może zostaną mu przekazane, a mogą one w
sposób istotny wpływać na zakres, termin, czy przedmiot zobowiązania Wykonawcy.

41.

Zamawiający wskazał w par. 1 ust. 1 i 2 umowy, że jej przedmiot został określony w
projekcie budowlanym. W związku z powyższym i aby rozwiać wszelkie wątpliwości co
Strony rozumieją pod tym pojęciem, Wykonawca wnosi o doprecyzowanie i dopisanie
zwrotu: projekcie budowlanym "stanowiącym załącznik do pozwolenia na budowę"

Dokumentacja załączona do materiałów przetargowych
określa zakres jaki został ujęty w projekcie budowlanym
przekazanym w załączeniu do wniosku o pozwolenie na
budowę. Dokonano zmian we wzorze umowy.

42.

Czy Zamawiający przewiduje etapowanie prac. Jeżeli tak, to w jaki sposób?

Prace będą wykonywane w etapach. Ostateczna ich ilość i
kształt będzie ustalona pomiędzy stronami przed
rozpoczęciem prac budowlanych.

43.

Czy cały teren robót będzie dostępny przez cały okres realizacji bez jakichkolwiek
ograniczeń i przerw na potrzeby Wykonawcy?

Zamawiający gwarantuje dostępność obszaru pod aktualnie
realizowaną część inwestycji w danym etapie oraz
dodatkowo około 0,5 ha poza terenem aktualnie
realizowanego etapu do celów tymczasowego
wykorzystania przez Wykonawcę.

44.

Czy materiały rozbiórkowe będą stanowić własność Zamawiającego czy Wykonawcy?

Materiały rozbiórkowe, które nie są przewidziane w
projekcie do wykorzystania w ramach inwestycji mogą
przejść na własność wykonawcy.

45.

W jakiej pozycji należy uwględnić wycinkę drzew i krzewów.

W ramach inwestycji nie ma potrzeby wycinki drzew i
krzewów. Jeżeli oferent uważa, że do czasu rozpoczęcia
robót urosną krzewy można te prace ująć w pozycji "zdjęcie
warstwy humusu"

46.

Zamawiający nie przewiduje konieczności usunięcia drzew i
krzewów, ponieważ na dzień upublicznienia zapytania
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku konieczności usunięcia drzew i krzewów
ofertowego na terenie inwestycji nie rosną drzewa i krzewy.
wymagających pozwolenia na wycinkę, wszelkie koszty z tym związane będą stanowiły Jeżeli konieczne okaże się usunięcie drzew i krzewów
koszty robót nieprzewidzianych i będą rozliczane według par. 11 pkt.1 wzoru umowy. wymagających pozwolenia na wycinkę (jeśli wyrosną do
czasu rozpoczęcia robót), wszelkie koszty z tym związane
będą stanowiły koszty robót nieprzewidzianych.

Lp.
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Czy w przypadku wystąpienia w podłożu gruntów słabonośnych nie wykrytych
wierceniami w ramach przygotowania dokumentacji projektowej, roboty polegające na
doprowadzeniu podłoża do stanu umożliwiającego wykonanie projektowanych
elementów będą stanowiły roboty nieprzewidziane rozliczane według par. 11 pkt.1
wzoru umowy.

ODPOWIEDŹ
W przypadku wystąpienia w podłożu gruntów słabonośnych
niewykrytych wierceniami w ramach przygotowania
dokumentacji projektowej, roboty polegające na
doprowadzeniu podłoża do stanu umożliwiającego
wykonanie projektowanych elementów będą stanowiły
roboty nieprzewidziane o ile zagęszczanie podłoża metodą
dynamiczną nie doprowadzi podłoża do zgodności z
założeniami projektowymi.

48.

Wzmocnienie planowane jest w południowej części placu,
na obszarze zdegradowanym przez nielegalne wydobycie
bursztynu. Decyzja o lokalizacji tych prac zostanie podjęta
przez Inspektora Nadzoru po zdjęciu humusu i usunięciu
Prosimy o przekazanie rysunku przedstawiającego lokalizację materaca z georusztu i
odpadów.
kruszywa w miejscach występowania szkód związanych z wydobywaniem bursztynu w Materac wzmacniający zaplanowany został na obszarze
celu weryfikacji ilości przedmiarowych.
najbardziej zdegradowanym po wydobyciu bursztynu.
Lokalizacja do ustalenia z inspektorem nadzoru po robotach
przygotowawczych. Geowłóknina CBR>3000N,
wodoprzepuszczalność prostopadła >60 l/m2s, przebicie
dynamiczne <22 mm.

49.

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia konieczności wykonania
opisanego w pkt. 14 części opisowej projektu architektoniczno-budowlanego branży
drogowej oraz SST D-02.05.01. materaca z georusztu i kruszywa W ilości
przekraczającej ilość wykazaną w przedmiarze robót, roboty te będą stanowiły roboty
nieprzewidziane rozliczane według par. 11 pkt.1 wzoru umowy.

Konieczność wykonania opisanego w pkt. 14 części opisowej
projektu architektoniczno-budowlanego branży drogowej
oraz SST D-02.05.01. materaca z georusztu w ilości
przekraczającej ilość wykazaną w przedmiarze robót może
wystąpić tylko w przypadku gdy roboty przewidziane w
projekcie nie doprowadzą podłoża do zgodności z
założeniami projektowymi. Wtedy roboty te będą stanowiły
roboty nieprzewidziane.

50.

Na podstawie załączonej dokumentacji Wykonawca nie jest w stanie zweryfikować
Należy wycenić ilość robót ziemnych ujawnioną w
przedmiarowych ilości robót ziemnych. Prosimy o załączenie przekrojów poprzecznych
przedmiarze.
i tabeli robót ziemnych.

51.

Prosimy o przekazanie rysunków w wersji elektronicznej w formacie umożliwiającym
precyzyjny pomiar długości i powierzchni robót np. dwg.

Na etapie przetargu wersje edytowalne rysunków nie będą
udostępnione.

52.

Prosimy o udostępnienie rysunku przedstawiającego plan rozbiórek, w celu
umożliwienia weryfikacji ilości przedmiarowych.

Należy wycenić ilość robót rozbiórkowych ujawnioną w
przedmiarze.

53.

Czy w przedmiarowych ilościach robót uwzględniono konieczność usunięcia gleby i
nasypów niekontrolowanych zakwalifikowanych przez Projektanta jako grunty
słabonośne (pkt. 6.1. części opisowej projektu arch.-bud. br. drogowej) i zastąpienia ich
podsypką piaszczysto-żwirową?

Humus i inne materiały nieprzydatne zostały przewidziane
do usunięcia. Na pozostałym terenie założono, że podłoże
nie wymaga usunięcia i jest przewidziane w ilości robót
ziemnych.

54.

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót i TPCR o przepust, rurę osłonową oraz
pachwinę z kostki brukowej pokazane na rys. 2.0 dokumnetacji przebudowa zjazdu
publicznego.

Rury osłonowe ujęto w przedmiarze robót elektrycznych.
Poprawiono przedmiar w zakresie przepustu i kostki
kamiennej. W dniu 24.09.2018 r. dokonano zmiany w
załącznikach: Załącznik nr 2 TPCR i Załącznik nr 5 Ślepy
Kosztorys oraz dodano załącznik dokumentację techniczną o
nazwie D_05_03_01

55.

Czy Zamawiający dopuszcza inny rodzaj nawierzchni niż nawierzchnia z kostki
betonowej np. nawierzchnię betonową?

Zamawiający nie dopuszcza innego rodzaju nawierzchni.

56.

Zgodnie z przekrojami normalnymi należy wykonać pobocza szerokości 50 cm,
natomiast według przedmiaru robót poz. 24 o szerokości 38 cm. W związku z
rozbieżnościami prosimy o wyjaśnienia i ewentualne poprawienie ilości
przedmiarowych.

Podane wielkości są prawidłowe – pobocze ma szerokość
50cm, z czego 12cm stanowi opornik, czyli 38 cm to
szerokość pobocza z tłucznia.

Lp.
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57.

Zgodnie z punktem 6.3 części opisowej projektu architektoniczno-budowlanego branży
drogowej przewiduje się wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu wałowanego
C30/37 grubości 30 cm, natomiast według SST D-04.06.01 z betonu C35/45 grubości 20
cm. W związkuz rozbieżnościami prosimy o wyjaśnienie.

Poprawiono specyfikację D-04.06.01, należy zastosować
beton 30/37. Załączono poprawioną dokumentację w dniu
24.09.2018 r. Poprawy dokonano w pliku o nazwie
SST_20180917

58.

Jaki jest skład odpadów przewidzianych do usunięcia z terenu robót?

Na terenie planowanej inwestycji stwierdzono zalegający
gruz, odpady mieszane nietoksyczne, substancję o mazistej
konsystencji (prawdopodobnie bentonit) pozostawioną
przez zakład zlokalizowany w przeszłości na tym terenie. Nie
jest znany skład tej substancji. Na potrzeby wyceny należy
założyć, że jest ona nietoksyczna i nie można jej zaliczyć do
odpadów podlegających segregacji.

59.

Prosimy o potwierdzenie przedmiarowych ilości odpadów do wywiezienia.

60.

Teren jest w tej chwili użytkowany i mogą wystąpić różnice.
Prosimy o potwierdzenie aktualności mapy do celów projektowych w zakresie rzędnych Została usunięta pryzma gruntu widoczna na mapie i fakt
ten jest uwzględniony w robotach ziemnych.

61.

Prosimy o udostępnienie obliczeń trwałości konstrukcji nawierzchni, w tym
przewidywanych obciążeń.

Obliczenia trwałości nie zostaną na tym etapie
udostępnione. Należy do celów wyceny przyjąć
nawierzchnię zgodną z projektem.

62.

Prosimy o udostępnienie wymienionego w SST D-M-00.00.00 dokumentu pt
„Kontraktowe warunki ogólne”.

Załączone nowe SST_20180917 z poprawioną nazwą
dokumentu.

63.

Jaka jest hierarchia dokumentów?

Z dokumentów technicznych – najważniejsza jest SST, w
następnej kolejności rysunki, opis techniczny, przedmiar.

64.

ODPOWIEDŹ

Podano w przedmiarze robót drogowych poz. 5

Zgodnie z pukntem 8.2 części opisowej projektu architektoniczno-budowlanego branży
drogowej „nie przewiduje się wykonania oświetlenia projektowanych elementów”,
Zaktualizowano załączniki: Załącznik nr 5 Ślepy kosztorys
natomiast projekt branży elektroenergetycznej zawiera elementy oświetlenia tj.
fundamenty, słupy, oprawy, kable i szafki oświetleniowe. W związku z rozbieżnościami oraz Załącznik nr 2 TPCR
prosimy o wyjaśnienie.

65.

Wykonawca ma obowiązek rozpisać cenę wg pozycji z załącznika nr 2 (TPCR) i
jednocześnie "zabronione jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian pod groźbą
nieważności”". Jak wypełnić ten obowiązek w przypadku w którym ilości nie oddają,
zdaniem Wykonawcy, rzeczywiście potrzebnego zakresu prac. Jak postepować w tej
procedurze, w przypadku, w którym brak jest w TPCR pozycji potrzebnych do
zobrazowania wycenianych robót?

Należy wycenić zakres opisany w kosztorysie ofertowym.

66.

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „odbioru wizualnego”, o którym mowa w pkt.
4.2.b. Zapytania Ofertowego?

Odbiór robót na podstawie sytuacji w terenie bez przeglądu
wyników badań.

67.

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą aktualnego
oświadczenia Oferenta o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne (nie starszego niż 3 miesiące od dnia złożenia
oferty), a nie dokumentu potwierdzającego niezaleganie z opłacaniem podatków,
opłati składek (pkt. 11.1.ii.)

Oferent winien złożyć oświadczenie z pkt 11.1.ii. w
oryginale. Dokonano uspójnienia informacji w zapytaniu
ofertowym.

68.

Czy Zamawiający potwierdza, że Oferent powinien złożyć Oświadczenie zgodnie z pkt.
11.1.ii. Zapytania Ofertowego, a potwierdzenie stanowi kopia oświadczenia
poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę?

Oferent winien złożyć oświadczenie w oryginale. Omyłkowy
zapis dotyczący kopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem został usunięty z zapytania.

69.

Proszę o potwierdzenie, że zapisy pkt 11.3. Zapytania Ofertowego (dotyczące
nieprzerwanej obecności kierownika budowy na placu budowy oraz zatrudnienia w
pełnym wymiarze czasu pracy kierownika robót elektrycznych i sanitarnych) dotyczą
etapu realizacyjnego, a nie etapu składania ofert.

Wymagania dotyczące obecności kierownika budowy oraz
kierowników branżowych na placu budowy dotyczą etapu
realizacji, a nie etapu składania ofert.

70.

Czy do załącznika nr 4b — wykaz osób Oferent powinien dołączyć tylko kopię
uprawnień budowlanych wskazanych osób, czy Zamawiający wymaga złożenia jeszcze
innych dokumentów?

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego, Oferent winien
załączyć kopię uprawnień budowlanych każdej z osób
wskazanych Załączniku 4b.

Lp.
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ODPOWIEDŹ

Proszę o potwierdzenie, że wymagane 3-letnie doświadczenie osób wskazanych na
stanowiska: Kierownika robót branży elektryczno-oświetleniowej oraz Kierownika
robót branży wodno - kanalizacyjnej dotyczy pełnienia przez te osoby funkcji
kierownika budowy oraz kierownika robót danej branży.

Wymagane doświadczenie opisano w pkt 11.3 Zapytania
ofertowego.
Kierownik budowy:" ...co najmniej 3-letnie doświadczenie
zawodowe na stanowisku kierownika budowy…"
Kierownik robót branży elektryczno-oświetleniowej: ....co
najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku
kierownika robót branży elektryczno-oświetleniowej lub
elektrycznej..."
Kierownik robót branży wodno-kanalizacyjnej: "....co
najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku
kierownika robót branży wodno-kanalizacyjnej..."

72.

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „głównych robót budowlanych”, o których
mowa w pkt. 11.4.a Zapytania Ofertowego?

Zamawiający wymaga wykazu robót potwierdzających
spełnianie warunku wskazanego w pkt 11.4.a. Należy więc
wykazać co najmniej te roboty, które potwierdzą spełnianie
warunku: "Oferent winien wykazać się doświadczeniem
wykonania co najmniej 3 (trzech) robót budowlanych
polegających na wykonaniu (budowie, przebudowie)
nawierzchni drogowych o powierzchni minimum 10 000 m2
każda, w tym co najmniej 1 (jednej) w okresie ostatnich 5
lat kalendarzowych przed złożeniem oferty."

73.

Płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej
faktury z terminem płatności 21 dni. Faktura zostanie
Zgodnie z pkt. 13.1.r Zapytania Ofertowego „płatność będzie następowała na
wystawiona przez Wykonawcę na podstawie
podstawie faktury z 21 dniowym terminem płatności”, natomiast zgodnie z par.4 pkt 6
zatwierdzonego przez INI wniosku o płatność
wzoru umowy „płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury z
potwierdzającego stan zaawansowania wykonanych robót.
terminem płatności nie krótszym niż 21 dni”. Proszę o usunięcie rozbieżności.
Zapisy zostały uspójnione we wzorze umowy i zapytaniu
ofertowym.

74.

56. Proszę o usunięcie rozbieżności między pkt. Zapytania Ofertowego oraz wskazanie
właściwej formy składanych dokumentów:
- pkt. 15.2.2. stanowi, że „załącznikami do oferty są oryginały_oświadczeń oraz kopie
dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem”,
- pkt. 11.1.ii, zgodnie z którym Zamawiający wymaga kopii oświadczenia potwierdzonej
za
zgodność z oryginałem,
- pkt. 11.4.b.i., zgodnie z którym zobowiązanie podmiotu może być złożone w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

15.2.2 - sformułowanie pozostaje
11.1..ii usunięto zapis mówiący o kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem
11.4.b.i zobowiązanie podmiotu musi zostać złożone w
oryginale
W zapytaniu dokonano stosownych zmian/aktualizacji.

75.

Proszę o odpowiedź na pytanie, czy niniejsze zamówienie jest zamówieniem
publicznym czy prywatnym?

Zapytanie ofertowe określa tryb prowadzonego
postępowania. Zamawiającego nie obowiązuje stosowania
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

76.

Proszę o wyjaśnienie, z czego wynika ogłoszenie niniejszego zamówienia w TED w
postaci Wstępnego ogłoszenia_informacyjnego z zaproszeniem do ubiegania się o
zamówienie oraz dlaczego, zgodnie z pkt IV.1.1. ww. ogłoszenia, jest to procedura
ograniczona?

Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, nie
ma obowiazku publikacji ogłoszenia w TED. Zamawiający
anulował omyłkowo zamieszczone wstępne ogłoszenie
informacyjne.

71.
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77.

W pkt 14 strona 18 dokumentu zatytułowanego "201703_DPAB_PLAC_ORAZ_JEZDNIA_opis_techniczny: w udostępnionej przez
Zamawiającego dokumentacji dla postępowania : Budowa terminalu intermodalnego
służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga,
składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania
kontenerowego transportu intermodalnego, znajduje się zapis o poniższej treści: „14.
Ogólne wytyczne realizacyjne. Jeżeli w trakcie prowadzonych robót wynikną kwestie
wątpliwe dotyczące podłoża gruntowego należy niezwłocznie poinformować o tym
Inspektora Nadzoru. Jeżeli grunt wskazuje właściwości pozwalające wnioskować, że nie
spełnia wymogu nośności zaleca się, przed przystąpieniem do wykonywania koryta
przeprowadzenie badań nośności za pomocą płyty VSS.
Jeżeli w trakcie budowy okaże się, że grunt pod konstrukcją zaprojektowaną na grupę
nośności G1 nie spełnia tego wymogu, należy przeprowadzić analizę i wykonać
odpowiednie wzmocnienia na wątpliwym obszarze.
Należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość wystąpienia na terenie_inwestycji
obszarów nielegalnego_wydobywania bursztynu metodą wypłukiwania gruntu. Miejsca
podejrzewane o występowanie w/w szkód związanych z wydobywanie bursztynu (ze
wskazaniem na południową część placu) należy traktować jako wskazane do wymiany
gruntu. W przedmiotowym wypadku niezbędna będzie identyfikacja zakresu w/w
obszarów, wykonanie
odkrywki oraz uzupełnienie braków w podłożu kruszywem lub gruzem. Na
zrekultywowanych obszarach należy zastosować materac z georusztu o sztywnych
węzłach oraz 30cm kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 jak dla podbudowy pomocniczej.”

ODPOWIEDŹ

Należy wycenić zakres opisany przedmiarem. Jest on
jednoznaczny. Wzmocnienie podłoża jest przewidziane.
Zasady rozliczania robót, jeżeli ilość koniecznych do
realizacji robót będzie większa niż przewidywana są
opisane.

Zamówienie, dla którego prowadzone jest niniejsze postępowanie dotyczy wykonania
robót na podstawie dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego, a
wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.
Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności Wykonawca wnioskuje o uzupełnienie
dokumentacji o:
1. Projekt wykonania wzmocnienia podłoża do nośności G1.
2. Projekt dotyczący likwidacji miejsc nielegalnego wydobywania bursztynu —
enigmatyczne określenie o wymianie gruntu, nie wskazuje parametrów takiej wymiany,
to jest powierzchnia, głębokość wymiary itp.
W projekcie przewidziano dogęszczenie gruntu i
Brak rozwiązań projektowych dotyczących w/w problemów, doprowadza do rażącego
wzmocnienie geomateracami.
naruszenia konkurencyjności poprzez umożliwienie dokonywania spekulacji w trakcie
przygotowania ofert, gdyż stan początkowy nie jest jednoznaczny i znany wszystkim
potencjalnym Wykonawcom. Zamówienie nie ma charakteru zaprojektuj i wybuduj i
dlatego ryzyka projektowe spoczywają na Zamawiającym.
Tylko przedstawienie przez Zamawiającego projektu, pozwoli Wykonawcom na
przygotowanie rzetelnej wyceny robót. Brak takich projektów zdaniem Wykonawcy
skutecznie uniemożliwia podpisanie umowy z Wykonawcą wybranym w trakcie
postępowania, właśnie z powodów zakłócenia konkurencji, o których wspomniano
wyżej.

