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Pilzno, dn. 13-11-2019 r.
Na stronę internetową
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Remont
nr 106602R ul. Kościuszki w Pilźnie km 0+395,35 – 3+527”.

drogi

gminnej

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawa Pzp”,
przedstawia poniżej wyjaśnienia odnośnie zapytań zadanych w przedmiotowym
postępowaniu, tj.:
W związku z planowanym udziałem w wyżej wymienionym przetargu zwracamy się
z uprzejmą prośbą o następujące wyjaśnienia dot. dokumentacji przetargowej:
1. Dotyczy wzór umowy § 4 ust. 3 pkt. 4) Wnosimy o dookreślenie na każde „pisemne”
wezwanie Zamawiającego.
Ad. 1
§ 4 ust. 3 pkt. 4 dotyczy pisemnego wezwania.
2. Dotyczy wzór umowy § 4 ust. 3 pkt. 4) ppkt. b) Wnosimy o dodanie zapisu, iż kopie
umów powinny zostać zanomizowane w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników.
Ad. 2
Kopie umów mogą być zanonimizowane w zakresie takich danych jak: adres
zamieszkania, nr PESEL.
3. Dotyczy wzór umowy § 5 ust. 1 Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy w
przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT (tj. jej zwiększenia), Zamawiający
podwyższy kwotę brutto? Prosimy o udzielenie odpowiedzi twierdzącej lub przeczącej,
nie budzącej wątpliwości interpretacyjnych.
Ad. 3
Zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki VAT jest uregulowana w § 5 ust 7.
4. Dotyczy wzór umowy § 8 ust. 6 Wnosimy o dookreślenie „uszkodzenia lub zniszczenia”
z winy Wykonawcy lub jego podwykonawców.
Ad. 4
§ 8 ust. 6 dotyczy uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy lub jego
podwykonawców.
5. Dotyczy wzór umowy § 8 ust. 7 Wnosimy o dookreślenie „szkody powstałe z winy
Wykonawcy”. Prosimy o usunięcie zapisu, iż Wykonawca odpowiada za szkody
powstałe w okresie rękojmi i gwarancji. Zamawiający na podstawie protokołu odbioru
końcowego przejmie teren od Wykonawcy.
Ad. 5
§ 8 ust. 7 dotyczy szkód powstałych z winy Wykonawcy lub jego podwykonawców.
Wykonawca odpowiada również za szkody powstałe w czasie usuwania ewentualnych
usterek lub wad w okresie rękojmi i gwarancji.
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6. Dotyczy wzór umowy § 8 ust. 17 Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie w jakim
terminie od otrzymania informacji Inspektor nadzoru dokona odbioru robót zanikających i
ulegających zakryciu?
Ad. 6
Inspektor nadzoru dokona odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu
w terminie 3 dni.
7. Dotyczy wzór umowy § 11 ust. 3 Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy w
przypadku umów na dostawy lub usługi Wykonawca przed zawarciem umowy musi
uzyskać akceptację Zamawiającego czy wystarczy przedłożenie poświadczonej za
zgodności z oryginałem kopii umowy po jej zawarciu?
Ad. 7
§ 11 ust. 3 dotyczy wyłącznie umów na roboty budowlane. W przypadku umów
na dostawy lub usługi Wykonawca przedkłada kopie umów po ich zawarciu.
8. Dotyczy wzór umowy § 11 ust. 6 Wnosimy o skrócenie terminu do 7 dni na zgłoszenie
zastrzeżeń przez Zamawiającego. Termin przedstawiony we wzorze umowy
niepotrzebnie wydłuża proces związany z dochowaniem formalności.
Ad. 8
Zamawiający stara się na bieżąco uzgadniać projekty umów o podwykonawstwo. Termin
czternastodniowy dotyczy wyjątkowych sytuacji.
9. Dotyczy wzór umowy § 13 ust. 1 pkt. 2) Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie
w jakim terminie Zamawiający dokona odbioru podano jedynie termin w którym
do odbioru przystąpi.
Ad. 9
Zamawiający na wszystkich robotach dokonuje odbioru na bieżąco. Czas trwania
procedury odbioru jest uzależniony od przedstawienia wymaganych w umowie
dokumentów oraz zgłoszenia do odbioru robót w odpowiedniej jakości. Zamawiający
zakłada, że odbiór potrwa do 7 dni.
10. Dotyczy wzór umowy § 13 ust. 1 pkt. 3) Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie
w jakim terminie Zamawiający dokona odbioru końcowego podano jedynie termin
w którym do odbioru przystąpi.
Ad. 10
Zamawiający na wszystkich robotach dokonuje odbioru na bieżąco. Czas trwania
procedury odbioru jest uzależniony od przedstawienia wymaganych w umowie
dokumentów oraz zgłoszenia do odbioru robót w odpowiedniej jakości. Zamawiający
zakłada, że odbiór potrwa do 14 dni.
11. Dotyczy wzór umowy § 13 ust. 1 pkt. 3) Wnosimy o modyfikację zapisu. Zamawiający
nie może odmówić odbioru, chyba że wady są istotne. Ww. stanowisko Sąd Najwyższy
podzielił 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.
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Ad. 11
§ 13 ust. 2 dotyczy wyłącznie wad istotnych.
12. Dotyczy wzór umowy § 13 ust. 2 pkt. a) Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie co
Zamawiający będzie brał pod uwagę przy wyznaczaniu terminu na usunięcie wad oraz o
dodanie zapisu, iż zlecenie ich usunięcia podmiotowi trzeciemu może nastąpić po
uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu.
Ad. 12
Zamawiający przy wyznaczaniu terminu na usunięcie wad będzie brał pod uwagę
techniczne możliwości ich usunięcia w tym terminie, a wydłużenie terminu na ich
usunięcie będzie możliwe tylko w przypadku wystąpienia sytuacji niezależnych od
wykonawcy np. wystąpienie nieodpowiednich warunków atmosferycznych. W przypadku
nie dotrzymania terminu na usunięcie wad Zamawiający nie będzie kierował ponownego
wezwania.
13. Dotyczy wzór umowy § 14 ust. 1 Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie jaki jest
okres gwarancji na oznakowanie poziome? Proponujemy okres gwarancji na
oznakowanie cienkowarstwowe- 12 miesięcy i grubowarstwowe 36 miesięcy.
Ad. 13
Oznakowanie poziome objęte będzie wyłącznie rękojmią za wady na okres 36 miesięcy.
Rękojmia za wady nie obejmuje normalnego zużycia.
14. Dotyczy wzór umowy § 14 ust. 5 Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy
usunięcie przez Zamawiającego wad lub usterek na koszt Wykonawcy nastąpi po
uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu na
ich usunięcie.
Ad. 14
W przypadku nie dotrzymania terminu na usunięcie wad Zamawiający nie będzie
kierował ponownego wezwania.
15. Dotyczy wzór umowy § 15 ust. 2 Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie co
Zamawiający rozumie pod pojęciem uznania zamówienia za należycie wykonane? Czy
będzie to data podpisania protokołu odbioru końcowego?
Ad. 15
Tak, będzie to data podpisania protokołu odbioru końcowego.
16. Dotyczy wzór umowy § 16 ust. 2 pkt. 1) Wnosimy o dookreślenie „pisemnego”
wezwania.
Ad. 16
§ 16 ust. 2 pkt. 1 dotyczy pisemnego wezwania.
17. Prosimy o wyjaśnienie czy w przypadku gdy nazwy podwykonawców nie są znane na
etapie składania oferty Zamawiający dopuszcza określenie jedynie zakresów
planowanych do powierzenia ewentualnym podwykonawcom, a w miejscu nazwa firmy
podana była by informacja „podwykonawca nie znany na tym etapie” przy założeniu, że
wykonawca nie polega na zasobach danych firm.
Ad. 17
Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe, przy założeniu, że wykonawca nie polega na
zasobach tzw. innych podmiotów.
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