
Cmina Dąbrowa Zielona
pow. częstochowski Dąbrowa Zielona , dnia 25.04.2Ot7r

woi- ślaskie
27t.|.I.2o77

Pytania z d nia 24.04,2O!7 r wraz z udzielonymi od powiedziam i

Dot. Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "budowa kanalizacji
sanitarnej , grawitacyjnej i tłocznej z przylączami , przepompownią (tłocznią) w miejscowości Dąbrowa.Zielona - etap
|,,

UPrzejmie informuję , że w dniu 24.04.2OL7r i w dniu 25.04.2017r wpłynęły pytania na które udzielamy odpowiedzi
dotyczące przedmiotowego postępowania przetargowego o następującej treści:

W JAKlcH DRoGACH B|EGN|E PRoJEKroWANAslEĆ KANAL|ZACJ|?

PODANIE DŁUGOśO oDclNKoWJEZELI$EĆ BIEGNIEWpAslE DRoGlWoJEWoDZKIEJ, poWlATowEJ,GMlNNEJ.

czy GM|NA BĘDZ|E PoBIEMłA oPłATY 7A7A)ĘclE PASA DRoGoWEGo W aruĘZKU z PRoWADZoNYMI RoBoTAMl
BUDoWLANYM| BlEGNĄcYMlW PAslE DRoG GM|NNYCH?JuELlTAK,To PRoslMY o PoDANlE WYsoKoŚcl
oPŁAW.
PRoslMYo PoTW|ERDZEN|E, ZE W PMYPADKU NAPoTMNIA NA N|EZ|NWENTARYZoWANE LUB BŁĘDN|E

Z|NWENTARYZoWANE lNsTALAcJE PoDZ|EMNĘ W stosUNKU Do srANU WYNll(AJĄcEGo z DoKUMENTACIl
PRoJEKroWEJ ZMCZoNEJ Do sl\^z srANoWlĄcEJ PoDsrAWĘ WYCENY oFERToWEJ, W PRłPADKU KoNlEczNoŚcl
DoKoNANlA lcH PMEBUDo\^/y, WYKoNAWCAoTMYMAWYNAGRoDZENIE DoDATKoWE,ATERM|N WYKoNAN|A
ZAMÓW|ENIA ULEGN|E srosoWNEMU WYDŁUZEN l U?

PRoslMY o PoTW|ERDZEN|E, lZ W PRZYPADKU STW|ERDZEN|A oDMlENNYcH oD WslGZANYcH W DoKUMENTACJ|
WARUNKOW GEOLOG|CZNYCH LUB GRUNTOWO-WODNYCH, W SZCZEGÓLNOŚO W PRłPADKU KON|ECZNOŚC|

WYKONANIAROBOTODWODNIEN|OWYCH LUBZIEMNYCH WZAKRES|E PMEKMęAJĄCYMZAKRES PMYJĘIY DO

WYCENY OFERTY NA PODSIAWIE ZAąCZONEJ DO SIWZ DOKUMENTACJI, WYKONAWCA OTMYMA WYNAGRODZEN|E
DoDATKoWĘ A TERM|N WYKoNANIA ZAMÓW| E N lA U LEG N l E sTosoWN E M U WYDŁUZEN l U ?

PRoslMY o PoTW|ERDZEN|E, ZE WYKoNANIE lNWEsrYol NlE WYMAGA WYclNKl DMEW l KMEWoW A W
PRłPADKU WYSrĄPlENlA EWENruALNYCH KoLlZlZ §rNlEJĄąZ|ELEN|Ą UłSKANIE DEc\?Jl loPłATY
ADMlNlsTMcYJpElfu|ĄlANE Z WYclNlq LEZĄ Po §rRoNlE ZAMAW|AJĄCEGo?

Odpowiedzi:

Ad.1. Projektowana sieć kanalizacji biegnie w drodze wojewódzkiej, powiatowej igminnej.

Ad.2. DługoŚci odcinków sieci kanalizacyjnej umieszczonej w pasie drogi wojewódzkiej , powiatowej i gminnej
zawiera dokumentacja projektowa, która stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
um ieszczonej na stronie internetowej bip.da browazielona.pl

Ad.3. Gmina nie będzie pobierała opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi robotami
budowlanymi biegnącymi w pasie dróg gminnych zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z dnia 28.o4.2ot5r Nr Vll35/2015
ogłoszoną w Dzienniku Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 07.05.2015r, poz. 2600 § 5.

Ad.4 i Ad.5. Zgodnie z zapisami pkt.12 S|WZ cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Ustawa z dnia 23 kwietnia
7964r Kodeks cywilny (Dz.U. z2OL4r , poz. LZL ze zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art.632 następująco;
§ 1. JeŻeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe , przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia
wYnagrodzenia , chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. JeŻelijednak wskutek zmiany stosunków , której nie można było przewidzieć , wykonanie dzieła groziłoby
przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. W związku z

1.

2.

J.

4.

5.



PoWYŻszYm cena ofertY , Powinna obejmowaĆ wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia
wYnikające wprost z dokumentacji projektowej , jak również w niej nie ujęte z powodu wad dokumentacji
sPowodowanYch jej niezgodnoŚcią z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym ,a bez których nie można
wYkonaĆ zamówienia. WYkonawca ponosiodpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich
kosztów związanYch z realizacją przedmiotu zamówienia. Niedoszacowanie , pominięcie oraz brak rozpoznania
zakresu Przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia .

Termin realizacji zamówienia , o którym mowa w pytaniu nr 4 i nr 5 nie ulegnie zmianie.

Ad. 6. WYkonanie inwestycji nie wymaga wycinkidrzew i krzewów. Ewentualne kolizje z istniejącą zielenią (drzewa,
krzewY) mogą mieĆ miejsce na nieruchomościach prywatnych przez które przebiegać będzie sieć kanalizacyjna.
Zgodnie z dokumentacją projektową Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia stanu pierwotnego terenu.

Ąft a nia z d n ia 24.04.2017 r wraz z udzielonymi od powiedzia mi

Pytanie 1

W przedmiarze robót dotyczącym odcinka ul. Reymonta od Pl. Kościuszki do ul. Polnej poddział nr 9.1.4 odtworzenie
asfaltu brak PozYcji dotyczących odtworzenia asfaltu. Prosimy o potwierdzenie, że na tym odcinku należy wykonać
tYlko Podbudowę z kruszywa o gr.ż5 cm z materiału pochodzącego z rozbiórki nawierzchni.

.Ąrtanie 2

ProsimY o Potwierdzenie jaka iloŚĆ przewiertów stanowi przedmiot, ponieważ częśćznich, zwłaszcza na przyłączach
nie jest ujęta Przedmiarem robót. RÓżnica w łącznej długości przewiertów między dokumentacją a przedmiarem jest
znaczna i wynosi ok. 570 m.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że rury stalowe ochronne muszą mieć grubość ścianki 20 mm.

Ąltanie 4

Prosimy o potwierdzenie czy koszty zajęcia pasa drogi na czas budowy należy uwzględnić w wycenie. Brak pozycji w
przedmiarze robót.

Odpowiedzi:

Ad.1. Na odcinku ul. Reymonta od Pl. Kościuszki do ul. Polnej ujętym w przedmiarze robót poddział nr 9.1.4 należy
wykonaĆ tylko podbudowę z kruszywa o gr. 25 cm z materiału pochodzącego z rozbiórki nawierzchni.

Ad.2. Zgodnie z punktem nr 12 SlWZ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, którego
definicję podaje art. 632 kodeksu cywilnego. W związku z tym w punkcie nr 12 S|WZ podano tę definicję oraz
stwierdzono , Że "W zwiqzku z powyższym cena oterty musi zowierać wszelkie koszty niezbędne
do zrealizowania zamówienia wynikajqce wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nieujęte z
Powodu wad dokumentacji projektowej wynikajqcych z jej niezgodności z zasadami wiedzy technicznej lub
stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać zamówienia." Zapisy te zostaĘ potwierdzone w § 2 ust.
L,2i3 wzoru umowy.

Biorąc powyŻsze pod uwagę i treŚĆ zadanego pytania należy stwierdzić, że w tej sytuacji wykonawca musi ująć w
cenie oferty roboty wynikające z wad przedmiaru robót w stosunku do projektów budowlanych. Wady
Przedmiaru robót mogą polegaĆ na pominięciu pewnych robót, zaniżeniu ich ilości itp. W związku z powyższym
wszYstkie wYmienione w pytaniu roboty są objęte przedmiotem zamówienia i wykonawca musi w cenie oferty
uwzględniĆ ich wykonanie. Wykraczając poza zadane pytanie, biorąc pod uwagę obowiązujące wynagrodzenie
ryczałtowe, naleŻy stwierdziĆ, że w cenie oferty należy uwzględnić, na zasadzie ryzyka, nie tylko roboty



WYnikające z Wad przedmiaru robót w stosunku do projektu budowlanego, ale także roboty wynikające z
ewentualnych wad projektu budowlanego. Potwierdza to treść zawarta w punkcie nr 12 S|WZ iw § 2 ust. 1, 2 i 3
WzoruumowY.Zmianawynagrodzeniajestmożliwatylkowsytuacjach,októrychmowaw§2ust.4i5wzoru
umowy."

Ad.3. Rury stalowe ochronne muszą mieć grubość ścianki 20 mm.

Ad.4. koszty zajęcia pasa drogi na czas budowy należy uwzględnić w wycenie.

Za wykonanie przedmiotu zamówienia , Zamawiający wymaga ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego 
" 

którego
definicję okreŚla art. 632 Kodeksu cywilnego. Wynagrodzenie , o którym mowa powinno obejmować wszelkie koszty
niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej , jak również w
niej nie ujęte z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnością z zasadami wiedzy technicznej lub
stanem faktycznym,a bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi
odPowiedzialnoŚĆ na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych zrealizacjąprzedmiotu
zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia .

Ąltania z dnia 25.04.2Ot7r wrazz udzielonymi odpowiedziami

W związku z zamiarem uczestnictwa w w/w postępowaniu, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie: 1. po

Przeanalizowaniu dokumentacji przetargowej stwierdzamy m.in. następujące rozbieżności pomiędzy dokumentacją
Projektową a przedmiarami robót: Przedmiar robót m.in. nie przewiduje realizacji niektórych przewiertów np.:

- na odcinku: ul. Zielona od Działkowej w kierunku oczyszczalni do skrzyżowania - brak przewiertów rurą

457l20mm o łącznej długości29 mb

- na odcinku: ul. Straży Pożarnej odcinek do ul. Krótkiej i część ul. Krótkiej - brak przewiertów dla przyłączy

kanalizacyjnych rurą 2L9,1/2Omm o łącznej długości 88 mb (zgodnie z załączoną do dokumentacji decyzją

PowiatowegoZarządu Dróg w Częstochowie, przylącza należy wykonać metodą bezwykopową)

- na odcinku: ul. Straży Pożarnej od ul. Krótkiej do centrum Pl. Kościuszki - brak przewiertów dla przyłączy

kanalizacyjnych rurą 219,1/2Omm o łącznej długości 95 mb (zgodnie zdecyzjąjw., przyłącza należy wykonać

metodą bezwykopową)

Przedmiar robót nie uwzględnia również wykonania robót drogowych w drodze wojewódzkiej ul.

Reymonta, okreŚlonych w załączonej do dokumentacji DecyzjiZarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Zgodnie z zapisem p. 3.2 S|WZ przedmiar robót jest jednym z elementów opisu przedmiotu zamówienia.

Ęw roboty stanowią bardzo znaczny koszt, dlatego w związku z ryczałtowym charakterem zamówienia

zwracamy się z pytaniem czy wykonawcy mają powyższe roboty uwzględnić w cenie ryczałtowej, czy będą

one wYłączone z zakresu zamówienia. Jeżeli taĘ to prosimy o uszczegółowienie robót do wykonania i zmianę

opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź

,, 1. Zgodnie z punktem nr 3 SIWZ Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej , grawitacyjnej i
tłocznej z przylączami , przepompownią (tłocznią) w miejscowości Dąbrowa Zielona - etap l, w ulicach
miejscowoŚci Dąbrowa Zielona wymienionych w punkcie nr 3.].. SIWZ. Zgodnie z treścią S|WZ wraz ze wzorem
umoWY wYkonawca, z którym zostanie podpisana umowa będzie zobowiązany do wykonania kanalizacji w tych
ulicach w zakresie umożliwiającym odbiór tych robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Zgodnie z
Punktem 3.2 S|WZ "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera umowa oraz projekt budowlany,
Przedmiary robót i specyfikacja techniczna wykonania iodbioru robót budowlanych." Zgodnie z uwagą zawartą w



Punkcie nr 3 SlWZ z Przedmiotu zamówienia w porównaniu z projektem budowlanym wyłączone jest odtworzenie
nawierzchni w ul. Słonecznej.

"2. Zgodnie z punktem nr 12 S|WZ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, którego
definicję podaje art. 632 kodeksu cywilnego. W związku z tym w punkcie nr 12 SIWZ podano tę definicję oraz
stwierdzono, Że "W zwiqzku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne
do zrealizowania zamówienia wynikajqce wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nieujęte z
Powodu wad dokumentacji projektowej wynikajqcych z jej niezgodności z zasadami wiedzy technicznej lub
stanem |aktYcznym, a bez kórych nie można wykonać zomówienia." Zapisy te zostaty potwierdzone w § 2 ust.
1,2 i3 wzoru umowy.

Biorąc PowyŻsze pod uwagę i treŚĆ zadanego pytania należy stwierdzić, że w tej sytuacji wykonawca musi ująć w
cenie oferty roboty wynikające z wad przedmiaru robót w stosunku do projektów budowlanych. Wady
Przedmiaru robót mogą polegaĆ na pominięciu pewnych robót, zaniżeniu ich ilości itp. W związku z powyższym
wszYstkie wymienione w pytaniu roboty są objęte przedmiotem zamówienia i wykonawca musi w cenie oferty
uwzględniĆ ich wykonanie. Wykraczając poza zadane pytanie, biorąc pod uwagę obowiązujące wynagrodzenie
ryczałtowe, naleŻy stwierdziĆ, że w cenie oferty należy uwzględnić, na zasadzie ryzyka, nie tylko roboty
wYnikające z wad przedmiaru robót w stosunku do projektu budowlanego, ale także roboĘ wynikające z
ewentualnych wad projektu budowlanego. Potwierdza to treść zawarta w punkcie nr 12 S|WZ iw § z ust. J., 2 i 3
Wzoruumowy.Zmianawynagrodzeniajestmożliwatylkowsytuacjach,októrychmowaw§2ust.4i5wzoru
umowy."

Z poważaniem


