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      Do wszystkich uczestników postępowania 

Dotyczy: „Przebudowa drogi gminnej nr 360080 T Czachów - Janopol na odcinku od km   
                 0+000,00 do km 1+900,00 

 

         Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 

759 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi. 

Pytanie 1 

Pkt. 25 SIWZ oznacza termin przekazania placu budowy jako „do 7 dni", prosimy  

o potwierdzenie, iż termin ten liczony będzie od daty podpisania umowy. 

Odpowiedź 1 

Termin ten będzie liczony od daty podpisania umowy. 

Pytanie 2 

Prosimy o wykreślenie treści z ust. 4 § 3 wzoru umowy wskazującej, iż jeszcze przed 

podpisaniem umowy z Zamawiającym Wykonawca ma ustalić wszystkich potencjalnych 

podwykonawców tak, aby do podpisywanej umowy wskazać ich dane. Nie jest możliwe, 

przy uwzględnieniu, że Wykonawca ma pięć dni po wyborze oferty, przenegocjowanie z 

podwykonawcami warunków realizacji części robót podzlecanych i ustalenie jacy będą 

wykonywać na przestrzeni realizacji wszystkie roboty które będzie Wykonawca podzlecał. 

 

Odpowiedź 2 

Zamawiający wykreśla ze wzoru umowy treść ust. 4 § 3, do podwykonawców zostaną 

zastosowane przepisy Art. 647
1
 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny  

(Dz.U.1964.16.93 ze zm.). 

 

Pytanie 3 

Czy konieczność wykonania ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych wpływająca 

w sposób niezależny od Wykonawcy na termin zakończenia całości przedmiotu 

zamówienia, będzie przesłanką pozwalającą na jego wydłużenie ? 

 

Odpowiedź 3 

Zgodnie z pkt. 23.1 SIWZ, zamawiający dopuszcza w takiej sytuacji zmianę terminu na 

wykonanie przedmiotu umowy. 



 

Pytanie 4 

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadlcu błędów w dokumentacji projektowej (mogących 

za zapisem z pkt. 23.2.1. tiret trzeci SIWZ skutkować zmianą terminu przewidzianego na 

zakończenie robót), to po stronie Zamawiającego będzie „poprawienie" dokumentacji (z 

racji tego, iż zapewnia on nadzór autorski nad dokumentacją) oraz o potwierdzenie, iż o ile 

naprawa tych błędów powodować będzie konieczność wykonania robót zamiennych lub 

dodatkowych zwiększających wynagrodzenie skalkulowane kosztorysem ofertowym, to że 

zostaną one polecone Wykonawcy do wykonania za odrębne wynagrodzenie. 

 

Odpowiedź 4 

Zamawiający potwierdza, że w sytuacji wystąpienia błędów w dokumentacji, Zamawiający 

poprawi dokumentację, Wykonawca dostanie wynagrodzenie w rozliczeniu kosztorysowym, 

za roboty faktycznie wykonane. 

 

Pytanie 5 

Zgodnie z pkt. 21.3 SIWZ cena oferty ma być wyliczona w oparciu o kosztorys ofertowy, 

apodstawa obliczenia ceny jest przedmiar robót. Czy zatem Z-cy potwierdza,iż wpisane w ust. 

1§3 wzoru umowy wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym,którego ostateczna 

wysokość zostanie ustalona kosztorysem powykonawczym? 

 

Odpowiedź 5 

Zamawiający potwierdza, że wynagrodzenie jest kosztorysowe,  którego ostateczna 

wysokość zostanie ustalona  kosztorysem powykonawczym. 

 

Pytanie 6 

Prosimy o potwierdzenie, czy w § 12 wzoru umowy przesłanka odstąpienia od umowy 

zaktualizuje się w sytuacji, kiedy Wykonawca nie zareaguje „poprawą,, na dwukrotny 

dowód na piśmie, stwierdzający złą jakość prac rozumianą jako niezgodną  

z obowiązującymi przepisami i normami? 

 

Odpowiedź 6 

Zamawiający potwierdza powyższe. 

Pytanie 7 

Czy zastępcze zlecenie o którym mowa w ust. 5 § 13 wzoru umowy poprzedzone będzie 

uprzednim pisemnym powiadomieniem Wykonawcy przez Zamawiającego o zamiarze 

zlecenia zastępczego wykonania? 

Odpowiedź 7 

Przedmiotowe zlecenie  będzie poprzedzone pisemnym powiadomieniem Wykonawcy. 



 

Pytanie  8 

Czy przesłanka odstąpienia od umowy, o której mowa w ust. 2 lit d) § 16 wzoru umowy, 

dotyczy przerwania realizacji z winy Wykonawcy? Prosimy o potwierdzenie powyższego. 

Odpowiedź 8 

Zamawiający potwierdza powyższe. 

Pytanie  9 

Umowa jest pozbawiona zapisów dotyczących mechanizmu automatycznej zmiany 

wynagrodzenia (brutto) w zakresie zmiany stawek VAT, a jest to okoliczność nie stojąca po 

stronie Wykonawcy i powinna być wprowadzona do umowy w sposób nie pozostawiający 

wątpliwości. Czy na wypadek zmiany stawki mechanizm zmiany wynagrodzenia zadziała? 

Czy zatem Z-cy wyrazi zgodę na umowne określenie - w ust. 1 § 8 wzoru umowy - 

wynagrodzenia jako kwoty netto powiększonej o stawkę podatku Vat należnej w wysokości 

w dacie wystawienia faktury i wykreśli treść wskazującą, iż wynagrodzenie brutto lub 

wprowadzi przesłankę zmiany umowy, która zaktualizuje się na okoliczność zmiany stawki 

podatku VAT? 

 

Odpowiedź 9 

Zamawiający wprowadzi przesłankę zmiany umowy, która zaktualizuje się na okoliczność 

zmiany stawki VAT. 

 

Pytanie  10 

Jaką grubość podbudowy z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie na dwóch 

odcinkach drogi w miejscu, gdzie znajdują się zakręty, należy przyjąć do wyceny- 0,35 m 

(przedmiar) czy 0,5m (dokumentacja techniczna + przekroje)? 

 

Odpowiedź 10 

W dokumentacji projektowej grubość warstwy podbudowy z kruszywa  kamiennego po 

zagęszczeniu na dwóch zakrętach wynosi  0,50m ( tj. składa się z warstw  o grubości 0,35m                

i 0,15m co daje łącznie grubość 0,50m).  

Dlatego też w załączonych przedmiarach  warstwę z kruszywa kamiennego grubego o 

grubości warstwy 0,35m wpisano w wierszu II podbudowa jezdni drogi, ust.1 lit b poprzez 

zapis (63,00m + 19,00m) x 4,00m x 0,35m ( tj. całkowita długość zakrętów drogi x szerokość 

podbudowy na zakrętach drogi  x grubość warstwy na  zakrętach drogi). 

Natomiast warstwa z kruszywa kamiennego o grubości 0,15m na zakrętach została ujęta w 

wierszu II podbudowa jezdni drogi, ust. 2 poprzez zapis 1900,00m x 3,00m x 0,15m ( tj. 

całkowita długość drogi razem z zakrętami x szerokość podbudowy na całym odcinku drogi 

razem z zakrętami x grubość warstwy na całym odcinku drogi razem z zakrętami)   

W związku z powyższym zadane pytanie jest bezzasadne, ponieważ jak przedstawiono 

powyżej dokumentacja projektowa jest zgodna z załączonym przedmiarem. 

 

 

 



 

Pytanie  11 

Czy zamawiający żąda inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

 

Odpowiedź 11 

Zamawiający nie żąda inwentaryzacji powykonawczej. 

 

 

 

Przedmiotowe wyjaśnienia do treści SIWZ stanowią zmianę treści SIWZ są 

wiążące dla uczestników postępowania i należy je uwzględnić w składanej 

ofercie. 

 

 

BURMISTRZ OŻAROWA 

/-/Marcin Majcher 

 
 


