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BGK.271.6.2013                                                                W chock 05.12.2013 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dot.: post powania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: Budowa i przebudowa drogi gminnej –
ulicy Torowej w W chocku oraz Budowa i przebudowa drogi gminnej
Marcinków Górny w Marcinkowie w ramach zadania Budowa i
przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy W chock – ulicy
Wielkowiejskiej w W chocku oraz drogi gminnej W chock - Marcinków
Górny (ogó em 4,365 km).

WYJA NIENIA TRE CI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

Zamawiaj cy tj. Gmina W chock dzia aj c zgodnie z art. 38ust. 2 i 4 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie  publicznych(t.j. Dz. U. 2013 t. poz.
907) udziela odpowiedzi na wniosek Wykonawcy:
1. Prosimy o ustanowienie w § 11 Umowy górnego limitu dla wszystkich
kar umownych nale nych Zamawiaj cemu z tytu u zw oki Wykonawcy na
poziomie 10% wynagrodzenia umownego brutto.
Zamawiaj cy nie przewiduje zmiany postanowie  w w/w zakresie.
2. Zgodnie z zapisem zawartym w  § 12 pkt. 3.1 i 3.2 odst pienie od umowy
przez Zamawiaj cego z przyczyn zale nych od Wykonawcy mo e nast pi , gdy
Wykonawca zaprzestanie realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie
realizuje ich przez okres 14 dni oraz bez uzasadnionego powodu nie rozpocz
lub w przypadku ich wstrzymania przez Zamawiaj cego nie podj  ich w ci gu
14 dni  od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji od
Zamawiaj cego. Termin zwi zania ofert  wynosi 30 dni tj. 08.01.2014 r. Czy
Zamawiaj cy b dzie bra  pod uwag , e mo liwo  prowadzenia robót w tym
okresie b dzie zale na od warunków atmosferycznych? Czy w takim wypadku
nie b dzie korzysta  z przys uguj cego mu prawa zawartego w § 12 pkt. 3.1 i
3.2?
Zgodnie z § 12 pkt. 3 projektu umowy zapis dotyczy odst pienia od umowy
przez Zamawiaj cego z przyczyn zale nych  od Wykonawcy.
3. W za czniku nr 4 Zamawiaj cy umie ci  tabel , w której pojawia si
kolumna wymagaj ca wskazanie nr telefonu, faxsu, NIP oraz regon podmiotów
wchodz cych w sk ad grupy kapita owej. Czy Zamawiaj cy uznaje za konieczne
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podania w/w informacji je eli lista podmiotów wchodz cych w sk ad grupy
kapita owej do której nale y Wykonawca zawiera ponad 300 pozycji?
W celu spe nienia warunków art. 26 ust. 2d ustawy Pzp wystarczy poda  nazw
podmiotu wraz z adresem; pozosta e informacje (nr telefonu, fax, NIP, REGON)
wed ug uznania oferenta.
4. Czy osoba posiadaj ca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
bez ogranicze  w specjalno ci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urz dze
elektrycznych i elektroenergetycznych spe ni warunek dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia?
Osoba posiadaj ca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez
ogranicze  w specjalno ci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urz dze
elektrycznych i elektroenergetycznych spe ni warunek dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia w zakresie kierownika robót
(odpowiedzialnego za kierowanie robotami instalacyjno – in ynieryjnymi w
zakresie sieci, instalacji elektrycznych lub równowa nych).
5. Czy zadanie nie wymaga wykonania oznakowania poziomego i
pionowego? Je li tak prosz  o za czenie projektu i dodaniu pozycji do
przedmiaru.
Zadanie nie wymaga wykonania oznakowania poziomego i pionowego.
6. Prosz  o za czenie SST dotycz cego rur os onowych dwudzielnych do
gazu
SST dotycz ca rur os onowych dwudzielnych do gazu  stanowi za cznik nr 1
Wyja nie  tre ci SIWZ.
7. Dotyczy SST dla ulicy Torowej w W chocku oraz Budowa i przebudowa
drogi gminnej Marcinków Górny w Marcinkowie . Prosimy o korekt  SST
D-05.03.05 – Nawierzchnia z betonu asfaltowego Tablicy nr 27. Wymagane

ciwo ci kruszywa amanego drobnego lub o ci ym uziarnieniu do
D 8 mm do warstwy wi cej i wyrównawczej z betonu asfaltowego.
Przywo ana w niniejszej SST Tablica nr 27 nie jest zgodna z wymaganiami
WT-1 2010 dla kruszywa amanego drobnego o uziarnieniu do D 8 mm pod
wzgl dem zawarto ci py u
Zamawiaj cy dokonuje nast puj cych zmian w SIWZ (SST – tablica 27):
by o: Zawarto  py u wed ug PN-EN 933-1; kategoria nie wy sza ni : fl0
obowi zuje: Zawarto  py u wed ug PN-EN 933-1; kategoria nie wy sza ni : fl6
8. Prosz  o za czenie rysunków technicznych cianek czo owych dla
przepustu skrzynkowego  80x100 cm, je li ma by  wylewany na mokro prosz  o
projekt zbrojenia. Je li prefabrykat prosz  o rysunek z wymiarami
Dla przepustu skrzynkowego 80 x 100 cm mo na zastosowa  standardow
ciank  prost  prefabrykowan  z betonu zbrojonego C 30/37 w systemie

producenta prefabrykatu skrzynkowego. Ze wzgl du na niski naziom nie ma
specjalnych wymaga .
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9. Prosz  o podanie dok adnych rednic rur gazowych, do których nale y
zastosowa  rury os onowe.
Dok adne rednice rur gazowych i os onowych znajduj  si  na rysunku  Projekt
Zagospodarowania Terenu.
Marcinków – zgodnie z kilometra em
63PE – os onowa Ø 160
25PE – os onowa Ø 100
25PE – os onowa Ø 100
40PE – os onowa Ø 100
25PE – os onowa Ø 100
Torowa – zgodnie z kilometra em
160PE – os onowa Ø 300 stalowa
250 – os onowa Ø 400 stalowa
20PE – os onowa Ø 100
32PE – os onowa Ø 160
32PE – os onowa Ø 160
10. Prosimy o potwierdzenie, e wyznaczany przez Zamawiaj cego termin
usuwania wad b dzie ustalany w porozumieniu z Wykonawc  lub b dzie
uwzgl dnia  mo liwo ci techniczne Wykonawcy
Zgodnie z § 9 ust. 4 projektu umowy stanowi cego za cznik nr 7 do SIWZ
Wykonawca zobowi zany jest do usuni cia wad i usterek w uzgodnionym przez
strony terminie.
11. Zgodnie z § 11 ust. 1.3 umowy kara umowna mo e by  naliczana w
przypadku odst pienia od umowy przez Wykonawc  z powodów innych ni  nie
wywi zywanie si  przez Zamawiaj cego z warunków umowy (a  20%
wynagrodzenia brutto!). W praktyce mo e to skutkowa  tym, e podstawa do
naliczenia kary zaktualizuje si  w razie wyst pienia okoliczno ci niezale nych
od Wykonawcy a uprawniaj cych Wykonawc  do odst pienia od umowy.
Wobec czego czy Zamawiaj cy usunie ww. tre  z umowy? Jest to tym bardziej
uzasadnione, e Zamawiaj cy zastrzeg  sobie kar  umown  naliczan  za
odst pienia od umowy z powodu naruszenia przez Wykonawc  warunków
umowy
Zamawiaj cy nie przewiduje zmian warunków umowy w tym zakresie.
12. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwo awczej z dn. 23 sierpnia
2010 r. sygn. akt KIO/UZP 1698/10 celem wprowadzenia kar umownych jest
dyscyplinowanie stron do prawid owego i terminowego wywi zywania si  z
przyj tych w umowie obowi zków. Dotyczy to w równej mierze wszystkich
uczestników stosunku umownego. adne z przepisów prawa, czy to cywilnego ,
czy to zamówie  publicznych, nie zakazuj , i  pewne obowi zki czy
zobowi zania nie mog  by  na one równie  na Zamawiaj cego, zaw aszcza
je eli to od tej strony stosunku umownego zale y w du ej mierze terminowo
realizowanego kontraktu. Wobec czego czy Zamawiaj cy zgadza si  na
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wprowadzenie stosownych zapisów uprawniaj cych Wykonawc  do naliczania
kar umownych w szczególno ci  z tytu u odst pienia od umowy z przyczyn
niezale nych od Wykonawcy, opó nienia w przyst powaniu do czynno ci
odbiorowych, przekazania placu budowy?
Zamawiaj cy nie przewiduje zmian warunków umowy w tym zakresie.
13. Czy Zamawiaj cy wprowadzi do umowy standardowy zapis o limicie kar
umownych, np. 20% wynagrodzenia?
Zamawiaj cy nie przewiduje zmian warunków umowy w tym zakresie.
14. Przes ank  odst pienia od umowy na podstawie §12 ust. 3.1 umowy mo e
by  sytuacja, w której Wykonawca zaprzesta  realizacji robót tj. w sposób
nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 14 dni przy czym Zamawiaj cy nie
okre li  przyczyn tej sytuacji.  Prosimy o uzale nienie prawa do odst pienia od
umowy od tego czy przerwa by a uzasadniona okoliczno ciami zale nymi od
Wykonawcy (nast pi a z winy Wykonawcy).
Zgodnie z § 12 ust. Projektu umowy stanowi cego za cznik nr 7 SIWZ
przes anki okre lone w pkt. 3.1 ÷ 3.6 dotycz  sytuacji , w których odst pienie od
umowy nast pi o z przyczyn zale nych od Wykonawcy tj. „Odst pienie od
umowy przez Zamawiaj cego z przyczyn zale nych od Wykonawcy mo e
nast pi , gdy Wykonawca …”
15. W wietle tre ci § 12 ust. 10.1 umowy w przypadku odst pienia od
umowy, za który  nie ponosi odpowiedzialno ci Wykonawca zostanie zap acone
nale ne wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane do dnia odst pienia.
Tymczasem zgodnie z tym zapisem w razie odst pienia od umowy z winy
Wykonawcy roboty, które wykona  on do momentu odst pienia od umowy nie

 op acone przez Zamawiaj cego, a wówczas prowadzi to do wniosku, e
 stanowi  darowizn  na rzecz Zamawiaj cego. Wobec czego prosimy o

zmodyfikowanie przywo anego zapisu umownego w ten sposób, e zap ata
wynagrodzenia za roboty wykonane do momentu odst pienia od umowy nast pi
niezale nie od tego czy przyczyny odst pienia od umowy s  zale ne od
Wykonawcy.
Zapisy § 12 ust10 projektu umowy nie wykluczaj  rozliczenia robót i wyp aty
wynagrodzenia za wykonane roboty w sytuacji odst pienia od umowy z
przyczyn zale nych od Wykonawcy. W celu u ci lenia warunków umowy w
ww. zakresie Zamawiaj cy dokonuje modyfikacji tre ci SIWZ w za czniku nr 7
– wzór umowy w § 12 ust. 9 dodaje si  pkt. 9.5 w nast puj cym brzmieniu: „
9.5 Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca sporz dzi kosztorys
obejmuj cy warto  wykonanych prac, stanowi cy podstaw  do wystawienia
przez niego faktury”.
16. Dotyczy: Kosztorys ofertowy. Budowa i przebudowa drogi gminnej –
Marcinków Górny w Marcinkowie od km 0+015 do km 2+200, oraz projekt
Techniczny – wykonawczy – Marcinków. Wg kosztorysu j.w podbudowa z
kruszywa 0/63 gr. 20 cm wyst puje tylko w poz. 21d.4 w ilo ci 3 452,00 m2 na
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poszerzeniach, natomiast wg projektu podbudowa z kruszywa 0/63 mm gr. 20
cm wyst puje równie  w konstrukcji typ I na odcinkach 0+015÷0+156 oraz
2+054÷2+200 na ca ej szeroko ci budowanej drogi (droga budowana od
podstaw). Prosimy odnie  si  do tej niezgodno ci i ewentualnie skorygowa
kosztorys ofertowy.

Zamawiaj cy dokonuje nast puj cych zmian w SIWZ (za cznik nr 8 –
przedmiar robót):
Poz. 21d.4
by o w nazwa grupy asortymentowej /elementu scalonego/ opis pozycji

kosztorysowej: Wykonanie podbudowy z kruszywa amanego 0/63; grubo
warstwy po zag szczeniu 20 cm – poszerzenia obowi zuje: Wykonanie
podbudowy z kruszywa amanego 0/63; grubo  warstwy po zag szczeniu 20 cm
konstrukcja drogi km 0+015÷0+156 i 2+054÷2+200, skrzy owania - 260,6 m2,
poszerzenia- 3452,0 m2

by o: w ilo  jednostki obmiarowej 3452,00 obowi zuje: 5351,6
17. Dotyczy: Kosztorys ofertowy. Budowa i przebudowa drogi gminnej –
Marcinków Górny w Marcinkowie od km 0+015 do km 2+200. Poz. 35d.5.
„Wykonanie kana ów odwadniaj cych o grubo ci cian i stropu 15 cm cznie z
robotami towarzysz cymi (monta  zbrojenia, betonowanie, ta my
uszczelniaj ce, izolacja przeciwwilgociowa wraz z podk adem betonowym na
pod u), umieszczenie kraty eliwnej typu ci kiego na wysoko ci posesji 130”
ilo  6 m. Prosimy o udost pnienie rysunków szczególnych kana u
odwadniaj cego z podaniem parametrów technicznych materia ów z jakich ma
by  wykonany (klasy betonów, stali). Prosimy równie  poda  dok adn
lokalizacj  kana u.
Kana  ma by  umieszczony w ci gu rowu umocnionego na wje dzie w km
0+903 strona prawa. Rysunki szczegó owe kana u odwadniaj cego z podaniem
parametrów technicznych materia ów jakich ma by  wykonany (klasy betonów,
stali) stanowi za cznik nr 2 Wyja nie  tre ci SIWZ. Za cznik nr 2 jest
umieszczony na stronie Zamawiaj cego
18. Dotyczy: Kosztorys ofertowy. Budowa i przebudowa drogi gminnej –
Marcinków Górny w Marcinkowie od km 0+015 do km 2+200. Poz. 15d3.
„Studzienki wpadowe na wlotach przepustów w rowach umocnionych” szt. 7.
Prosimy o udost pnienie rysunku szczegó owego studzienki wpadowej oraz
podanie jej parametrów technicznych – rednica, wysoko , klasa, sposób
zako czenia.
Rysunek szczegó owy studzienki wpadowej wraz z jej parametrami
technicznymi stanowi za cznik  nr  3 Wyja nie  tre ci SIWZ. Za cznik nr 3
jest umieszczony na stronie Zamawiaj cego.
19. Dotyczy: Projekt Techniczny – Wykonawczy Marcinków oraz kosztorys
ofertowy. Budowa i przebudowa drogi gminnej – Marcinków Górny w
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Marcinkowie od km 0+015 do km 2+200. W kosztorysie ofertowym j.w.  w poz.
28d.4 nale y wyceni  „Wykonanie warstwy wi cej z betonu asfaltowego
AC16W dla ruchu KR2, grubo  warstwy po zag szczeniu 4 cm – odcinek
0+015÷0+874 – 4380,9 m2, odcinek 1+311÷2+200 – 4533,9 m2, skrzy owania
260,6 m2” Razem: 9175 m2. Wynika z tego, e na odcinku od km 0+874 do km
1+311 czyli gdzie frezujemy istniej  nawierzchni  bitumiczn  jest
przewidziana tylko warstwa wyrównawcza, któr  nale y wyceni  w poz. 25d.4
(w kosztorysie brak jest pozycji gdzie nale y wyceni  warstw  wi  gr. 4 cm
na powierzchni od km 0+874 do km 1+311). Natomiast w projekcie
wykonawczym na przekrojach oraz w opisie technicznym pakiet warstw
bitumicznych  ZAWIERA  RÓWNIE  WARSTW  WI  GR  4  CM,
KTÓR  NALE Y PO  NA WARSTW  WYRÓWNAWCZ  GR. 4-6
CM. Prosimy o ustosunkowanie si  do tej niezgodno ci i ewentualnie dokona
niezb dnych zmian w kosztorysie.
Zamawiaj cy dokonuje nast puj cych zmian w SIWZ (za cznik nr 8 –
przedmiar robót):
Poz. 28d.4
by o w nazwa grupy asortymentowej /elementu scalonego/ opis pozycji
kosztorysowej: Wykonanie warstwy wi cej z betonu asfaltowego dla ruchu
KR1 -2 AC16W, grubo  warstwy po zag szczeniu 4 cm
- odcinek 0+015÷0+874 -  4380,9 m2

- odcinek 1+311÷2+200 – 4533,9 m2

- skrzy owania 260,6 m2

obowi zuje: Wykonanie warstwy wi cej z betonu asfaltowego dla ruchu
KR1-2 AC16W grubo  warstwy po zag szczeniu 4 cm
- ci g g ówny 11143,5 m2

- skrzy owania 443,9 m2

by o: w ilo  jednostki obmiarowej 9175,40, obowi zuje: 11587,40
20. W projekcie techniczno – wykonawczym „Przebudowa drogi gminnej –
Marcinków Górny w Marcinkowie na rysunku nr 6 - Szczegó y konstrukcyjne
obowi zuje szczegó  konstrukcyjny ciek otwarty z kostki brukowej typu
„Holland”  grubo ci  8  i  6  cm stanowi cy za cznik nr 4 Wyja nie  tre ci
SIWZ. Za cznik nr 4 jest umieszczony na stronie Zamawiaj cego.
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