
Burmistrz Miasta Nowy Targ
34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

Otrzymują wszyscy wykonawcy, 
którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia.

Nasz znak ZP.271.10.2019
Nowy Targ 10.04.2019r.

Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  na  wykonanie  robót  budowlanych  dla  zadania
inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi Niwa - Grel w Nowym Targu”. 

Zamawiający  na  podstawie  art.  38  ust.  1,  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r poz. 1986 z późn. zm.) przesyła wyjaśnienia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu. Wyjaśnienia udostępnia się na stronie
internetowej. Niniejsze wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące.

Zestaw pytań nr 1

Pytanie nr 1 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający upublicznił wszystkie dokumenty związane z niniejszą
Inwestycją i mające wpływ na rzetelną wycenę przedmiotowego zakresu, w jakich jest posiadaniu.

Odpowiedź:
Zamawiający w uzupełnieniu upublicznia dodatkowe dokumenty (zał nr 1), które mogą mieć wpływ
na wycenę przedmiotowych robót. Dokumenty te znajdują się w folderze pn.: „Uzupełnienia Niwa
Grel”.

Pytanie nr 2
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przepustów w innej technologii niż przyjęta w projekcie
wykonawczym, o nie gorszych parametrach technicznych? 

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zmianę wykonania przepustu w innej technologii niż przyjęta w projekcie
wykonawczym  pod  warunkiem  zastosowania  technologii  gwarantującej  uzyskanie  nie  gorszych
parametrów technicznych przepustów.

Pytanie nr 3
Czy  Zamawiający  dopuszcza  wykonanie  muru  oporowego  w  innej  technologii  niż  przyjęta
w projekcie?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii wykonania muru oporowego.

Pytanie nr 4
Czy Zamawiający dopuszcza inny rodzaj zabezpieczenia potoku niż kosze?
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Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza innego rodzaju zabezpieczenia potoku niż kosze.

Pytanie nr 5

Czy  na  terenie  budowy  w  czasie  od  podpisania  umowy  do  odbioru  końcowego  robót  będą
wykonywane prace przez innych wykonawców (np. gestorów sieci)?

Odpowiedź:
Na terenie budowy w czasie od podpisania umowy do odbioru końcowego robót będą wykonywane
prace związane z budową sieci gazowej. Mogą również być prowadzone prace innych wykonawców
związane z wykonywaniem przyłączy do sieci. 

Pytanie nr 6
Prosimy o zamieszczenie planu sytuacyjnego z oznaczeniem przebiegu sieci gazowej o której mowa
w rozdziale II SIWZ Ust. 5 pkt 9 i 17.

Odpowiedź:
W załączeniu plan sytuacyjny sieci gazowej (zał nr 2) orientacyjnie na odcinku od km 0+700 do km
1+296. Zakład Gazowniczy jest w posiadaniu decyzji pozwolenia na budowę tego odcinka i planuje
(w porozumieniu  z  zamawiającym)  jego  wykonanie  w trakcie  realizacji  robót  budowlanych  dla
przedmiotowej inwestycji  drogowej. Na pozostałym odcinku drogi plan sytuacyjny sieci gazowej
jest opracowywany w ramach prowadzonych prac projektowych. Prace projektowe są obecnie na
etapie poprzedzającym złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.

Pytanie nr 7
Jakie dodatkowe koszty z tytułu utrudnień związanych z gazociągiem przewiduje Zamawiający?

Odpowiedź:
Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do udostępnienia placu budowy wykonawcy sieci
gazowej i skoordynowania robót z tym związanych z własnymi pracami. 
To indywidualnie każdy wykonawca ma określić wysokość tych kosztów (wynika ona z organizacji
placu budowy itp.) i uwzględnić je w oferowanej cenie. 

Pytanie nr 8
Prosimy  o  podanie  czasookresu  w  jakim  zostanie  zamknięta  ul.  Grel  pod  wiaduktem  na
„Zakopiance” w celu oszacowania poniesionych kosztów utrudnień.

Odpowiedź:
Przejazd na ul. Grel pod wiaduktem jest już od kilku tygodni zamknięty. Z uzyskanych informacji
w GDDKiA wynika,  że umowny termin  zakończenia prac został  ustalony na dzień 26 września
2019r.
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Pytanie nr 9
Prosimy o potwierdzenie, że na terenie planowanej inwestycji nie znajdują się żadne obiekty mające
zalecenia Konserwatora Zabytków.

Odpowiedź:
Zamawiający  potwierdza,  że  na  terenie  planowanej  inwestycji  nie  znajdują  się  obiekty  mające
zalecenia Konserwatora Zabytków.

Pytanie nr 10
Czy teren inwestycji położony jest na terenach zalewowych?

Odpowiedź:
Teren inwestycji  obejmował w niewielkim zakresie tereny zalewowe. W uzupełnieniu,  o którym
mowa w odpowiedzi na pytanie nr 1 zamieszczona jest decyzja Dyrektora RZGW o stosownym
zwolnieniu z zakazów obowiązujących na takich terenach. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 23 (Niwa-Grel)
zatwierdzonym Uchwałą nr XXX/246/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 marca 2013 r. (Dz.
Urz. Woj. Małopol. 2013.2988 z dnia 17 kwietnia 2013 r.) teren wzdłuż potoku Klikuszówka jest
oznaczony  symbolem  ZZ  o  następującym  zapisie  -  „W obszarach   szczególnego   zagrożenia
powodzią   wyznaczonych   na   podstawie   zasięgu   wezbrania   powodziowego   Q1%   określonego
w sporządzonym przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie „Studium
określającym   granice   obszarów   bezpośredniego   zagrożenia   powodzią   dla   terenów
nieobwałowanych w zlewni górnego Dunajca do ujścia Popradu”, oznaczonych na rysunku planu
symbolem  ZZ,   obowiązują  nakazy,   zakazy,   ograniczenia   i dopuszczenia  wynikające   z przepisów
odrębnych.”
Natomiast  w obecnym stanie  prawnym, po wprowadzeniu tzw.  „Map zagrożenia powodziowego
(MZP) i map ryzyka powodziowego (MRP)”,  na potoku Klikuszówka nie  występują  obszary na
których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q 1%).

Pytanie nr 11
Czy Zamawiający posiada jakiekolwiek porozumienia/uzgodnienia z Polskimi Wodami w związku
z tym, iż budowana trasa przebiega w bliskim sąsiedztwie potoku Klikuszówka?

Odpowiedź:
Zamawiający posiada uzgodnienie projektu z RZGW w Krakowie, Zarząd Zlewni Górnego Dunajca
z/s w Nowym Targu, znajdujące się w uzupełnieniach, o których mowa w odpowiedzi na pytanie
nr 1. 

Pytanie nr 12
Czy Zamawiający dysponuje uzgodnieniem dotyczącym umocnienia brzegów potoku Klikuszówka?

Odpowiedź:
Odpowiedź jest zawarta w odpowiedzi na pytanie nr 11. 
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Pytanie nr 13
Czy na etapie przetargu Zamawiający przewiduje,  że któreś roboty wymienione w przedmiarach
robót mogą być uznane za zbędne?

Odpowiedź:
Na etapie  przetargu Zamawiający nie  przewiduje,  że któreś  roboty wymienione w przedmiarach
robót mogą być uznane za zbędne. 

Pytanie nr 14
Czy  Zamawiający  dopuszcza  częściowe  ponowne  użycie  materiałów  pochodzących  z  rozbiórek
dróg, chodników, itp., np. kruszyw, destruktu i innych?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza użycie materiałów pochodzących z rozbiórek dróg, chodników, itp., np.
kruszyw, destruktu i innych

Pytanie nr 15
Dot SIWZ rozdział XX ust. 2 : Zamawiający napisał, iż kryterium Okres rękojmi i gwarancji brane
jest pod uwagę przy ocenie ofert z wagą 30%, natomiast w rozdział XX ust. 2 zastosowany został
wzór uwzględniający wagę 40%. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:
Rozdział XX ust 2 Kryterium okres rękojmi i gwarancji otrzymuje nowe brzmienie.

„W kryterium okres rękojmi i gwarancji  (G), w którym zamawiającemu zależy,  aby wykonawca
przedstawił jak najkorzystniejszy wskaźnik (okres), zostanie zastosowany następujący wzór: 

Liczba Gb 
zdobytych (G) =    ----------- x 100 pkt x waga kryterium 30% 
punktów Gmax

Gdzie: 
Gb – okres rękojmi i gwarancji oferty badanej wśród ofert nie odrzuconych 
Gmax – najdłuższy okres rękojmi i gwarancji wskazany przez wykonawcę w latach  
30 % – procentowe znaczenie kryterium okresu rękojmi i gwarancji

Uwaga: 
Minimalny okres rękojmi i gwarancji, jaki może wskazać wykonawca wynosi 5 lat. 
Maksymalny  okres  rękojmi  i  gwarancji,  jaki  może  wskazać  wykonawca  wynosi  8  lat.  Jeżeli
wykonawca wskaże okres gwarancji  dłuższy niż 8 lat,  zamawiający przyjmie do wyliczeń okres
gwarancji 8 lat. W przypadku podania okresu gwarancji i rękojmi krótszego niż 5 lat  zamawiający
odrzuci ofertę wykonawcy jako niezgodną ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
Nie podanie w formularzu ofertowym okresu rękojmi i gwarancji również spowoduje odrzucenie
oferty.
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W ofercie okres rękojmi i gwarancji należy podać w latach. 

Liczba  punktów,  którą  można  uzyskać  w  ramach  tego  kryterium  obliczona  zostanie  przez
podzielenie długości okresu rękojmi i gwarancji oferty badanej wśród ofert nieodrzuconych przez
najdłuższy  okres  rękojmi  i  gwarancji  wskazany  przez  wykonawcę i pomnożenie  tak  otrzymanej
liczby przez 100 pkt i wagę kryterium, którą ustalono na 30%.” 

Pytanie nr 16
Czy Zamawiający dysponuje prawami własnościowymi oraz autorskimi Projektu Budowlanego i
Wykonawczego?

Odpowiedź:
Zamawiający  dysponuje  prawami  własnościowymi  oraz  autorskimi  Projektu  Budowlanego
i Wykonawczego.

Pytanie nr 17
Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 4: Prosimy o zwiększenie możliwości fakturowania przed odbiorem
końcowym do 95% wynagrodzenia.  Chcielibyśmy podkreślić fakt, że w przypadku fakturowania
zgodnego  ze  wzorem  umowy  Wykonawcy  będą  musieli  kredytować  wykonywane  roboty  co
bezpośrednio  przełoży  się  na  zwiększenie  wartości  ofert  przetargowych.  W  świetle  ostatnich
wydarzeń,  w których oferty  Wykonawców coraz  częściej  przekraczają  budżety  przewidziane  na
realizację zadania uważamy, że propozycja zmiany jest uzasadniona i korzystna dla Zamawiającego.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie nr 18
Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 3: Prosimy o potwierdzenie, że polecenie przyśpieszenia tempa robót
może nastąpić tylko w przypadku realnego zagrożenia w niedochowaniu terminu zakończenia.

Odpowiedź:
Polecenie  przyspieszenia  tempa  robót   może  nastąpić  tylko  w  przypadku  realnego  zagrożenia
w niedochowaniu terminu zakończenia.

Pytanie nr 19
Dotyczy wzoru  umowy §  3 ust.  12 pkt.  2:  Prosimy o  udzielnie  odpowiedzi  na pytanie  o jakie
dokumenty może chodzić?

Odpowiedź:
W projekcie umowy nie występuje w żadnym z paragrafów o nr 3 ust. 12. Jeżeli w pytaniu chodzi o
zapis:  „Zamawiający może żądać od wykonawcy dostarczenia dodatkowych dokumentów albo też
sporządzania ich w określonej formie w związku z warunkami umowy o dofinansowaniu inwestycji
ze środków zewnętrznych i innymi potrzebami zamawiającego,”  zamawiający informuje, iż chodzi
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o  sporządzenie  tabel  rozliczeniowych,  kosztorysów  powykonawczych,  składanie  wyjaśnień  itp.
zgodnie z wymogami instytucji dofinansowywującej.

Pytanie nr 20
Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 12 pkt. 5 ppkt. 2): Wnosimy o dookreślenie „w wypadku zniszczenia
lub uszkodzenia robót z winy Wykonawcy”.

Odpowiedź:
W projekcie umowy nie występuje w żadnym z paragrafów o nr 3 ust. 12 pkt. 5 ppkt. 2. 
Jeżeli w pytaniu chodzi o zapis: „w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części w toku
realizacji- naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego” zamawiający dokonuje zmiany
tego zapisu i otrzymuje nowe brzmienie:
„w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót z winy wykonawcy lub jego podwykonawcy, ich
części w toku realizacji- naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.”

Pytanie nr 21
Dotyczy  wzoru  umowy  §  3  ust.  12  pkt.  7:  Wnosimy  o  doprecyzowanie:  szkody  i  następstwa
nieszczęśliwych wypadków powstałe z winy Wykonawcy

Odpowiedź:
W projekcie umowy nie występuje w żadnym z paragrafów o nr 3 ust. 12 pkt. 7.
Jeżeli  w  pytaniu  chodzi  o  zapis:  „Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  szkody  i
następstwa  nieszczęśliwych  wypadków  wynikające  z  nieprawidłowego  wykonania  prac  lub
niewłaściwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania prac”  zamawiający dokonuje
zmiany tego zapisu i otrzymuje nowe brzmienie:
„Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków
wynikające z nieprawidłowego wykonania prac lub niewłaściwego oznakowania i zabezpieczenia
miejsca wykonywania prac powstałe z winy wykonawcy lub jego podwykonawcy.”

W związku z omyłkowo zdublowaną numeracją paragrafu nr 3 następuje zmiana numeracji i obecny
„§ 3 obowiązki stron” otrzymuje nowy numer „§ 4 obowiązki stron”. Pozostałe § zostają bez zmian. 

Pytanie nr 22
Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 7: Prosimy o udzielnie odpowiedzi na pytanie czy istnieje możliwość
zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w trakcie realizacji umowy?

Odpowiedź:
Istnieje  możliwość zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w trakcie  realizacji  umowy na
pisemny wniosek wykonawcy. Wymaga to akceptacji obydwu stron usankcjonowanej podpisaniem
stosownego aneksu.
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Pytanie nr 23
Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 1: Prosimy o udzielnie odpowiedzi na pytanie w jakim terminie od
zgłoszenia  gotowości  do  odbioru  Zamawiający  będzie  dokonywał  odbiorów  częściowych  i  jak
często mogą się odbywać odbiory?

Odpowiedź:
Zamawiający będzie dokonywał odbiorów częściowych w terminie 7 dni od zgłoszenia gotowości
do odbioru częściowego pod warunkiem dostarczenia wraz ze zgłoszeniem kompletu dokumentów.
Częstotliwość  dokonywania  odbiorów częściowych  będzie  wynikała  z harmonogramu rzeczowo-
finansowego.  

Pytanie nr 24
Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 3: Wnosimy o modyfikację zapisu poprzez wprowadzenie zamiennie
obowiązku  dostarczenia  dowodów  zapłaty.  Proces  uzyskiwania  oświadczeń  jest  czasochłonny,
a potwierdzenia przelewu stanowią, są wystarczającym dowodem na dokonanie płatności.

Odpowiedź:
§ 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku płatności faktury za roboty wykonane przez podwykonawcę zamawiający dokona
płatności  po  dokonaniu  zapłaty  podwykonawcy  przez  wykonawcę  na  podstawie  oświadczenia
podwykonawcy dostarczonego  przez  wykonawcę  lub  dowodów zapłaty, że  za  wykonane roboty
otrzymał wynagrodzenie z uwzględnieniem przewidzianych w umowie z podwykonawcą potrąceń
lub zatrzymań.”

Pytanie nr 25
Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 1 pkt. 2: Wnosimy o dookreślenie na każde „pisemne” wezwanie
Zamawiającego celem uniknięcia rozbieżności przy obliczaniu terminów.

Odpowiedź:
§ 7 ust. 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„2/ W trakcie realizacji zamówienia na każde  pisemne wezwanie zamawiającego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:”

Pytanie nr 26
Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 2 pkt. 1a): Wnosimy o modyfikację kary za „opóźnienie” na karę za
„zwłokę.  Wykonawca nie może odpowiadać za opóźnienia  w dotrzymaniu  terminów umownych
zależnych np. od Zamawiającego. Na poparcie niniejszego stanowiska można wskazać wyrok SN z
dnia z 17.06.2003 r.. III CKN 122/01: “Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej
przez wierzyciela na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. W art. 483 §
1 k.c. wyraźnie mowa jest o naprawieniu szkody, które następuje przez zapłatę kary umownej, a w
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art.  484 § 1 k.c.  ustawodawca wskazuje,  że kara umowna należy się bez względu na wysokość
poniesionej szkody. Ustawowe określenie "bez względu na wysokość poniesionej szkody" nie może
być utożsamiane z określeniem "niezależnie od poniesienia szkody".

Odpowiedź:
Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  powyższą  zmianę.  Są  orzeczenia,  które  regulują  tę  materię
w sposób odmienny.

Pytanie nr 27
Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 2 pkt. 1b): Wnosimy o modyfikację kary za „opóźnienie” na karę za
„zwłokę.  Wykonawca nie może odpowiadać za opóźnienia  w dotrzymaniu  terminów umownych
zależnych np. od Zamawiającego.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

Pytanie nr 28
Dotyczy wzoru umowy § 9 ust.  2 pkt.  1d):  Wnosimy o obniżenie  kary do 10% wynagrodzenia
umownego brutto  -  powszechnie  przyjętej  w tego typu zamówieniach  i  nie  naruszającej  zasady
miarkowania kar umownych.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

Pytanie nr 29
Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 2 pkt. 1e): Wnosimy o modyfikację kary za „opóźnienie” na karę za
„zwłokę”. Wykonawca nie może odpowiadać za opóźnienia w dotrzymaniu terminów umownych
zależnych np. od Zamawiającego.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

Pytanie nr 30
Dotyczy wzoru umowy § 10 ust. 7: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy Zamawiający
przedłuży  termin  na  usunięcie  wad  jeśli  rodzaj  wad  technologia  ich  usuwania  będą  wymagały
ustalenia dłuższego terminu na usunięcie?

Odpowiedź:
Zamawiający nie przedłuży termin na usunięcie wad.

Pytanie nr 31
Dotyczy  wzoru  umowy  §  10  ust.  8:  Wnosimy  o  modyfikację  zapisu.  Zamawiający  nie  może
odmówić odbioru końcowego, chyba że wady są istotne. Ww. stanowisko Sąd Najwyższy podzielił
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w wyroku z dnia 7 marca 2013 r. (sygn. akt II CSK 476/12). Zaakceptowano tam dominujący pogląd
orzecznictwa, iż w sytuacji, gdy wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych wykonanych
zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, Zamawiający jest zobowiązany do ich odbioru.
W  protokole  z  tej  czynności  stanowiącym  pokwitowanie  spełnienia  świadczenia  i  podstawę
dokonania rozliczeń stron, niezbędne jest zawarcie ustaleń, co do jakości wykonanych robót, w tym
ewentualny  wykaz  wszystkich  ujawnionych  wad  z  terminami  ich  usunięcia  lub  oświadczeniem
Zamawiającego  o  wyborze  innego  uprawnienia  przysługującego  mu  z  tytułu  odpowiedzialności
Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. Jednocześnie zwrócono uwagę, że odmowa odbioru
będzie  uzasadniona  jedynie  w  przypadku,  gdy  przedmiot  zamówienia  będzie  mógł  być
kwalifikowany jako wykonany niezgodnie  z projektem i zasadami wiedzy technicznej  lub wady
będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania.

Odpowiedź:
Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  powyższą  zmianę.  Są  orzeczenia,  które  regulują  tę  materię
w sposób odmienny.

Pytanie nr 32
Dotyczy  wzoru  umowy §  10  ust.  10:  Wnosimy  o  dodanie  zapisu,  iż  zlecenie  wykonania  prac
podmiotowi  trzeciemu  może  nastąpić  po  uprzednim  pisemnym  wezwaniu  Wykonawcy
i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie nr 33
Dotyczy wzoru umowy § 12 ust.  4:  Z uwagi  na czasochłonność  procesu uzyskania  oświadczeń
podwykonawców wnosimy  o  modyfikację  i  wprowadzenie  do  wyboru  Wykonawcy  możliwości
przedłożenia potwierdzeń przelewów bankowych, które stanowią wystarczający dowód dokonania
płatności.

Odpowiedź:
§ 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Warunkiem zapłaty przez zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty (to jest oświadczenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy,  że  za  wykonane  roboty  otrzymał  wynagrodzenie  z uwzględnieniem
przewidzianych w umowie z podwykonawcą potrąceń lub zatrzymań  lub potwierdzeń przelewów
bankowych)  wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których
mowa w ust. 5 biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.
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Pytanie nr 34
Dotyczy  wzoru  umowy  §  12  ust.  13:  Prosimy  o  udzielenie  odpowiedzi  na  pytanie  jak  będzie
wyglądał  proces  uzyskania  takiej  zgody? Czy zgoda taka  będzie  wyrażana  w postaci  akceptacji
projektu umowy?
Odpowiedź:
Zgoda będzie udzielana pisemnie po akceptacji projektu umowy.

Pytanie nr 35
Dotyczy  wzoru  umowy  §  13  ust.  1  pkt.  6:  Wnosimy  o  usunięcie  zapisu-  zapis  dość  ogólny,
a rozbieżności  w  realizacji  prac  w  stosunku  do  harmonogramu  rzeczowo-finansowego  mogą
nastąpić wskutek nieprzewidzianych okoliczności.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie nr 36
Dotyczy wzoru umowy § 13 ust. 5: Wnosimy o dookreślenie, że Zamawiającemu nie przysługuje
prawo do naliczenia  kary umownej  za zwłokę w zakończeniu  przedmiotu  umowy w przypadku
odstąpienia  od  umowy.  W  orzecznictwie  dominuje  stanowisko,  że  nie  jest  dopuszczalnym
kumulowanie kary za zwłokę od umowy i za opóźnienie w zakończeniu zadania.  Uznaje się,  że
w przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający może żądać tylko kary umownej za odstąpienie
od umowy. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 lipca 2008 r. (sygn. akt:
V ACa 199/08)  nie  jest  dopuszczalnym kumulowanie  kary  umownej  za  odstąpienie  od  umowy
z karą za zwłokę w terminowym zakończeniu zadania.

Odpowiedź:
Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  powyższą  zmianę.  Są  orzeczenia,  które  regulują  tę  materię
w sposób odmienny.

Pytanie nr 37
Dotyczy wzoru umowy § 16 ust. 6: Prosimy o ustalenie hierarchii ważności dokumentów celem uniknięcia
sporów w przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami. 

Odpowiedź:
Zamawiający  nie  ustala  hierarchii  ważności  dokumentów – wszystkie  dokumenty  są  jednakowo
ważne.  

Zestaw pytań nr 2

Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  prefabrykatów betonowych zamkniętych  (Złączonych
z dwóch elementów w kształcie  C) zamiennie z prefabrykatami  otwartymi układanymi na płycie
fundamentowej.
Odpowiedź:
Zmawiający  dopuszcza  rozwiązanie  zamienne  z  prefabrykatów  złączonych  z  dwóch  elementów
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w kształcie C. Pod warunkiem zastosowania elementów o parametrach technicznych nie gorszych
niż w projekcie pierwotnym.

Zestaw pytań nr 3 

Pytanie nr 1
Posiadania  wiedzy  i  doświadczenia  -  wykonawca  spełnia  warunek jeżeli  wykaże,  że  w  okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - to w tym okresie, wykonał:
co  najmniej  jedną  robotę  budowlaną  odpowiadającą  swoim  rodzajem  robotom  budowlanym
stanowiącym przedmiot zamówienia lub podobne roboty budowlane (roboty drogowe z przebudową
infrastruktury) o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł oraz wykaże, że przynajmniej jedna
z tych robót budowlanych została wykonana należycie...

Prosimy  o  wyjaśnienie  czy  zamawiający  uzna  spełnienie  posiadania  warunku  wiedzy
i doświadczenia,  jeżeli  wykonawca przedstawi potwierdzenie należytego wykonania dwóch robót
budowlanych na łączną kwotę 5 000 000,00 zł.

Odpowiedź:
Zamawiający nie  uzna spełnienie posiadania warunku wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykonawca
przedstawi  potwierdzenie  należytego  wykonania  dwóch  robót  budowlanych  na  łączną  kwotę
5 000 000,00 zł.

Zestaw pytań nr 4 

Pytanie nr 1
W przedmiarze robót nie uwzględniono obsypki kanału kanalizacji deszczowej. Proszę o podanie
pozycji w której należy to policzyć.

Odpowiedź:
Uzupełnia  się  przedmiar  o  dodatkowa  pozycję  według  poniższej  tabeli.  Pozycja  ta  musi  być
uwzględniona w wycenie oferty oraz wykazana w odrębnej pozycji kosztorysu ofertowego..
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Zestaw pytań nr 5

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający w przypadku, gdy najniższa oferta przekroczy wartość budżetową przeznaczoną
na  realizację  przedmiotowego  zadania,  będzie  ubiegał  się  o  zwiększenie  dofinansowania,  czy
unieważni przetarg? 

Odpowiedź:
Zamawiający w przypadku, gdy najniższa oferta przekroczy wartość budżetową przeznaczoną na
realizację przedmiotowego zadania nie określa na tym etapie jednoznacznie jak postąpi. Będzie to
uzależnione  od  kwoty  stanowiącej  różnicę  pomiędzy  przeznaczonymi  środkami  budżetowymi,
a wysokością najkorzystniejszej oferty. 

Pytanie nr 2
Jeżeli z racji ubiegania się o dodatkowe dofinansowanie, przedłuży się termin podpisania umowy
miedzy Zamawiającym a Wykonawcą, zostanie również wydłużony czas realizacji przedmiotowego
zadania z uwzględnieniem okresu zimowego? 

Odpowiedź:
Zadanie  jest  dofinansowane  z  budżetu  państwa  i  jest  przeznaczone  do  realizacji  w  tym  roku
kalendarzowym. W związku z powyższym na dzień dzisiejszy nie ma możliwości wydłużenia czasu
realizacji przedmiotowego zadania.

Otrzymują:
1. wykonawcy
2. www.nowytarg.pl
3. a/a
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	Otrzymują wszyscy wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

