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Wykonawcy

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej progów określonych
w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 PZP w trybie przetargu nieograniczonego
na :

Roboty budowlane dla Projektu pn.
„Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie
gminy Krotoszyn”.
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -

Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi
na pytania, które zostały złożone do SIWZ w w/w przetargu :
Pytanie 1.
Prosimy o podanie nazwy Beneficjenta gwarancji wadialnej?
Odpowiedź
Miasto i Gmina Krotoszyn, ul. Kołłątaja 7, 63-700 KROTOSZYN
Pytanie 2
W zał. Nr 1 do oferty kara umowna za zwłokę została określona” za każdy dzień zwłoki dla robót”
czy chodzi o zwłokę w stosunku do końcowego terminu realizacji robót, czy terminy pośrednie
oznaczone w harmonogramie? Jak liczona będzie kara dla odcinka (czy od całej wartości kwoty
kontraktowej czy wartości odcinka)?
Odpowiedź
Zgodnie z zapisami w Załączniku do Oferty kara umowna za zwłokę to „ 0,02% Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej określonej w Akcie Umowy za każdy dzień zwłoki dla Robót” w odniesieniu
do Czasu na Ukończenie. W Załączniku do Oferty nie wyróżniono pojęcia odcinka;
Pytanie 3
Dot. Warunki Szczególne

Kontraktu

klauzula 4.1- prosimy o

wyjaśnienie pojęcia „prace

utrzymaniowe na czynnych ogólnodostępnych drogach”?
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Odpowiedź
Należy rozumieć prace mające związek z wykonywaniem Robót zgodnie z kontraktem np. prace
porządkowe, zabezpieczenia, oznakowanie, utrzymanie dróg w należytym stanie eksploatacyjnym
w związku prowadzonymi Robotami …
Pytanie 4
Dot. Warunki Szczególne Kontraktu klauzula 4.4 pkt (g) – prosimy o dodanie , iż zapłata ma
dotyczyć roszczeń wymagalnych i zasadnych merytorycznie.
Odpowiedź
Zamawiający nie widzi potrzeby modyfikowania zapisów w pkt (g) w klauzuli 4.4 – gdzie określono
zapis do umów podzlecenia w zakresie występowania podwykonawcy do zamawiającego o
dokonanie bezpośredniej zapłaty faktur –oczywistym jest ,że płatności wymagalnych.
Pytanie 5
Dot. Warunki Szczególne Kontraktu klauzula 4.23 – prosimy o wyjaśnienie , jak należy rozumieć
stwierdzenie o doprowadzeniu terenu budowy do stanu pierwotnego – skoro na terenie budowy są
wykonywane roboty budowlane i doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu budowy oznacza
usunięcie wykonanych robót (stan pierwotny to stan sprzed robót)?
Odpowiedź
Należy rozumieć: obowiązki kierownika budowy zapisane w art. 22 ppkt 9) ustawy prawo
budowlane ( DzU.2006.156.1118jt. z późn. zm.) i literalnie jak zapisano w klauzuli 4.23 –czytanej
łącznie Warunki Ogólne i Warunki Szczególne Kontraktu.
Pytanie 6
Dot. Warunki Szczególne Kontraktu klauzula 4.26 – prosimy o wyjaśnienie ,jak rozumieć
stwierdzenie o unikaniu zakłóceń na posesjach i nieruchomościach sąsiednich

– skoro

wykonywanie robót zawsze wiąże się z zakłóceniami?
Odpowiedź
Należy rozumieć literalnie jak zapisano po uważnym przeczytaniu treści całej klauzuli 4.26 a w
szczególności ze zrozumieniem „podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną
praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i
budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy
szkód”
Pytanie 7
Dot. Warunki Szczególne Kontraktu klauzula 7.7 –prosimy o wyjaśnienie w treści klauzuli 7.7
zapisu „pełnej odpowiedzialności materialnej i prawnej za wbudowane materiały” ?
Odpowiedź
Należy rozumieć literalnie jak zapisano w klauzuli 7.7 w granicach zgodnych z Prawem Kraju, a
zwłaszcza Kodeksu Cywilnego.
Pytanie 8
Dot. Warunki Szczególne Kontraktu klauzula 8.7 –zastrzeżono tu prawo żądania odszkodowania
przewyższającego kary umowne, tylko dla Zamawiającego, nie przewidziano też żadnych tytułów
dla kar umownych płatnych przez Zamawiającego - prosimy o zmianę ww. zapisu, mając na celu
równe traktowanie stron postępowania przetargowego (Wykonawca/Zamawiający)?
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Odpowiedź
Zamawiający nie widzi potrzeby modyfikacji klauzuli – mowa jest o klauzuli 8.7[ Kary za zwłokę] w
okolicznościach kiedy

Wykonawca nie wypełni wymagań klauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie] to

będzie on zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu za to uchybienie kary na mocy klauzuli 2.5
[Roszczenia Zamawiającego]. Zapisy tej klauzuli nie ograniczają Wykonawcy

dochodzenia kar

umownych. Wykonawca ma prawo żądać odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z
Kodeksu cywilnego i Kontraktowych np. klauzula 20 . [Roszczenia, spory i arbitraż]

Proszę o uwzględnienie wyżej przekazanych odpowiedzi na pytania w

przygotowywanej

ofercie przetargowej.

z upoważnienia Burmistrza
Sekretarz Gminy
/-/ Urszula Tomaszewska

