Budzyń, dnia 17.02.2016r
Nr GKM.272.1.(1).2016r
Uczestnicy postępowania
przetargowego ogłoszonego
w BZP w dniu 08.02.2016r
pod poz. 27288-2016
- wszyscy Dotyczy: postępowania przetargowego pn.:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 201517P W BUDZYNIU

Odpowiadając na pytania zadane przez uczestników postępowania, które wpłynęły do
Zamawiającego w dniu 11 lutego 2016r (e-mail) udzielam następujących odpowiedzi:

Zestaw I.
Pytanie 1
Ad. Rozdział IV pkt 3 ppkt 7) i h) SIWZ oraz par. 14 ust. 1 h) wzoru umowy.
Z uwagi na relatywnie niedużą wartość przedmiotu zamówienia oraz w związku z zapisami
Art. 143 b ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, prosimy o określenie kwoty,
np. 15.000 zł, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania do Zamawiającego kopii
zawartej umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi.
Obecne zapisy w umowie spowodują, że Wykonawca będzie miał obowiązek zawierania
umów podwykonawczych (i przedkładania kopii ich wszystkich do Zamawiającego) nawet za
dostawy i usługi o niskiej wartości, co spowoduje konieczność przedłożenia do
Zamawiającego kopii nawet do kilkunastu umów (co z kolei powoduje niepotrzebny rozrost
ilości obowiązków formalnych zarówno po stronie Wykonawcy i Zamawiającego). Zmiana
taka byłaby zgodna z Ustawą Prawo zamówień publicznych i znacznie ułatwiałby współpracę
przy realizacji inwestycji.
Odp.
Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w treści :
a) SIWZ
Rozdział IV SIWZ pkt3, ppkt7) Informacje, zastrzeżenia dotyczące wykonania robót
przez Podwykonawców (pkt I ppkt h)
b) Projekt umowy - par. 14 pkt I ppkt h)
Zapis, treść dotychczasowa:
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości

umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których
przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 10.000 zł
Zapis / treść obowiązująca od dnia publikacji odpowiedzi (SIWZ, Projekt Umowy).
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości
mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o
podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu
obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o
podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł
Pytanie 2
Ad. Rozdział IV pkt 4 SIWZ
Wnosimy o usunięcie w ww. punkcie zadania:
„Stwierdzone, zastosowane wadliwe materiały, urządzenia należy wymienić na nowe”.
Często wystarczy naprawa, by usunąć wadę, więc tak rygorystyczny zapis jest
nieuzasadniony.
Odp.
Zamawiający dokonuje uzupełnienia w/w zapisu. (Ad. Rozdział IV pkt 4 SIWZ)
Treść obowiązująca:
„Stwierdzone, zastosowane wadliwe materiały, urządzenia należy wymienić na nowe
chyba , że warunki techniczne, technologia i uzgodnienia między stronami będą
podstawą do dokonania naprawy uszkodzonych , wadliwych elementów”.
Pytanie 3
Ad. par. 3 ust. 2 pkt 3 wzoru umowy.
Prosimy o informację czy Zamawiający faktycznie wymaga, by Wykonawca wykonał
ogrodzenie terenu budowy i całkowicie ograniczył dostęp osobom postronnym do placu
zabaw budowy?
Jeśli tak, z uwagi na to, że nie jest to praktykowane przy inwestycjach drogowych ( w uwagi
choćby na rozległość objętego nimi obszaru), prosimy o uszczegółowienie tego wymagania,
tak aby każdy z oferentów mógł właściwie ująć to w ofercie, przed kim lub czym (np. też
jakimi zwierzętami) teren budowy ma być chroniony (od tego zależy m.in. określenie rodzaju
ogrodzenia). W przeciwnym wypadku wnosimy o usunięcie tego wymogu.
Odp.
Zamawiający dokonuje zmiany - uaktualnia zapis w par. 3 ust. 2 pkt 3 projektu Umowy.
Aktualnie obowiązujący tekst po zmianie:
„odpowiednie zabezpieczenie terenu (pasa drogowego), gdzie realizowane są roboty
budowlane”

Pytanie 4
Ad. par 9 ust. 3 wzoru umowy.
Wnosimy o zmianę ostatniego zdania w ww. ust. na :
„ Okres gwarancji na elementy podlegające naprawie ulega wydłużeniu o czas potrzebny ma
usunięcie wad”.
W sytuacji gdy wada jest nieistotna i nie umożliwia normalnego wykorzystania rezultatu
robót, nie ma żadnego uzasadnienia dla wydłużania gwarancji odnośnie całego przedmiotu
umowy, a jedynie na element podlegający naprawie.
Odp.
Zamawiający dokonuje zmiany w zapisie – ostatnie zdanie Ad. par ) ust. 3 wzoru
umowy.
Treść obowiązująca po zmianie:
„ Okres udzielonej gwarancji na elementy podlegające naprawie ulega wydłużeniu o
czas potrzebny ma usunięcie wad”.
Zestaw II.
Pytanie 1
1.Czy stan prawny drogi jest uregulowany tzn. że jest znany pas drogowy, który umożliwia
wytyczenie drogi?
Odp.
Działka drogowa o Nr ewidencyjnym 1446, na której planowane są roboty drogowe
stanowi własność komunalną Gminy Budzyń. Prace mają być prowadzone tylko w
obrębie w/w działki. Wyznaczenie pasa drogowego, jego wytycznie leży po stronie
Wykonawcy.
Pytanie 2
Czy Inwestor wskaże granice działek, czy Wykonawca bierze na siebie te koszty?
Odp.
Zgodnie z zapisami w materiałach przetargowych (przedmiar, kosztorys ofertowy)
prace geodezyjne, pomiarowe w tym wskazanie granic działek, stabilizacja punktów
pasa drogowego oraz inwentaryzacja powykonawcza leżą w zakresie prac Wykonawcy,
który powinien wycenić te zakresy w ramach składanej oferty przetargowej na
wykonanie przedmiotu zamówienia.

Marcin Sokołowski
(Wójt Gminy Budzyń)
………………………………
(ZAMAWIAJĄCY)

