
Cmina Dąbrowa Zielona
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27L.I,1.2ot7
Dąbrowa Zielona, dnia 28.04.2O77r

Pytania z dnia 26.o4.2ot7r wraz z udzielonymi odpowiedziami

Dot, PostęPowania Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn,
"Budowa kanalizacji sanitarnej , grawitacyjnej i tłoczn ej z przyłączami , przepompownią
(tłocznią) w miejscowości Dąbrowa Zielona - etap I ,,

UPrzejmie informuję , Że w dniu 26,04 .2O77r wpłynęły pytania na które udzielamy
odpowiedzi dotyczące przedmiotowego postępowania przetargowego o następującej
trescl ]

1) W udzielonYch odpowiedziach dnia 25.04.2077 r. Zamawiający pisze m.in.:

,,WYkraczając Poza zadane pytanie, biorąc pod uwagę obowiązujące wynagrodzenie
rYczałtowe, naleŻY stwierdziĆ, że w cenie oferty nalez uwzględnić, na zasadzie ryzyka, nie
tYlko robotY wYnikające z wad przedmiaru robót w stosunku do projektu budowlanego,
ale takze roboty wynikające z ewentualnych wad projektu budowlanego''.

WYrok KIO z dnia 27 kwietnia 2077 r. (KIO 806/11), LEX nr 821263 wprost wskazuje, ze
,,wYkonawca nie moze PonosiĆ odpowiedzialnoŚci za ewentualne błędy projektanta, tym
bardziej za te, które nie są ujawnione na etapie składania oferty. Trudno wymagać od
wykonawcy, aby jeszcze przed złozeniem oferty w takim stopniu zweryfikował
dokumentację Projektową (i teren budowy), żeby mógł ocenić jej prawidłowość i brak
ewentualnYch błędów, które mogą ujawnić się dopiero w toku wykonywania robót,,. W
związku z tYm wnosimy o zmianę stosownych zapisów w dokumentach przetargowych.

2) ProsimY o wYjaŚnienie w sprawie rur ochronnych. Zgodnie z dokumentacją
Zamawiający Wymaga zastosowania rur ochronnych stalowych o grubościach ścianek
20 mm. ProsimY o wYjaŚnienie czym spowodowana jest konieczność zastosowania rur
stalowYch gruboŚciennych, co w znaczący sposób podnosi koszty realizacji inwestycji.
JednoczeŚnie dostawcy rur stalowych zwracają uwagę , że realizacja dostawy takich rur
jest wydłużona i moze sięgać IV kwartału tego roku.

3) Średnice kielichów rur PVC-U 160 mm oraz rur pvc-U2oo mm są większe niz średnice
wewnętrzne rur stalowYch wskazanych w dokumentacji. W związku z tym, prosimy o
korektę i jednoznaczne okreŚlenie jakie rury ochronne, o jakich średnicach i
gruboŚciach Ścianek nalezy ująĆ w wycenie, tak aby umozliwić wykonawcom rzetelną
wycenę na podstawie tych samych danych.

4) ProsimY o Potwierdzenie, czy Zamawiający przewiduje płatności częściowe, czy
przewiduje zapłatę za przedmiot zamówienia jedną fakturą końcową.

ODPOWIEDZI:
ld..1) ZamawiającY wyjaŚnia , iżwskazywane róznice nie wynikają z wad projektu
budowlanego , który winien stanowić kazdorazowo podstawę oo Ś§orządzenia oferty



Przez WYkonawcę. Przedmiar robót ma wyłącznie charakter pomocniczy i moze niepodawać w sposób precyzyjny zakres niektóiych robót.
WszYstkie Planowane przewierty zostały przewidziane w projekcie budowlanym.W związku z PowYŻszym Zamawiający nie znajduje podŚtaw do zmiany dokumentacjiprzetargowej.

Ad,2) Jak sama nazwa wskazuje rury ochronne mają za zadanie ochraniać rury
KanalizacYjne PVC-U przed zgnieceniem, deformacją pod naciskiem gruntu na ciągach
drogowYch - załoŻonąw projekcie grubość ścianki rury ochronnej nalezy zachować.

Ad.3) W PrzYPadku zastosowania rur kanalizacyjnych o średnicach kielichów większych
niŻ PrzYjęta W Projekcie budowlanym średnica wewnętrzna rury ochronnej nalezy
zastosowaĆ rurY ochronne o odpowiednio dobranych średnicach wewnętrznych dla
stosowanYch rur kanalizacyjnych, z zastrzeżeniem ze grubość ścianki rury osłonowej
wynosi min 20 mm.

Ad.4) PrzedstawionY do siwz projekt umowy nie przewiduje płatności częściowych.

Pytania z dnia 27.o4.2ot7r wraz z udzieIonymi odpowiedziami
1. We wzorze umowy Zamawiający zapisał iż rozliczenie robót nastąpi jedną fakturą
końcową Po wYkonaniu całego zadania. Jaka jest podstawa to tego aby rozliczenie
nastąPiło jedną faktura po zakończeniu całego zadania? Czy Zamawiający nie przewiduje
fakturacji częŚciowej po zakończeniu danego etapu i odbiorze częściowym dokonanym
Przez InsPektora Nadzoru. Zamawiający zgodnie z PZP ogłaszając zamówienie powinien
mieĆ zabezPieczone Środki na realizacją zadania, co za tym idzie nie powinien wymagać
abY WYkonawca finansował całe zadanie ze swoich środków. Zwracamy się z prośbą o
zmianę wzoru umowy w tym zakresie.
2, Zwracamy się również z pytaniem do paragrafu § 18

,,ZamawiającY nie wYraŻa zgody na dokonywanie przelewu wierzytelności, cesji
wierzYtelnoŚci oraz podpisywanie wszelkich innych umów przez Wykonawcę, z
którYch treŚci będzie wynikało prawo do dochodzenia bezpośrednio zapłaty i roszczeń
finansowych od Gminy Dąbrowa Zielona.''

CzY WYkonawca będzie mógł przekazaĆ wierzytelność do banku w celu skredytowanie
zadania i realizacji zadania zgodnie z dokumentacją projektową, wiedzą i

doświadczeniem?

3. Czy projektant posiada nadzór autorski nad projektem??
4, Co w wYPadku w którym zakres robót źle określony przez Zamawiającego doprowadzi
do Powstania u WYkonawcy razącej straty? Czy w tym wypadku zostanió sporządzony
aneks do umowY o roboty, których Wykonawca nie był w stanie przewidzieć na etapie
sporządzania oferty?
5, CzY w PrzYPadku niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemozliwiających
realizacją zadania w okresie zimowym wystąpienie tych warunków będzie podstawą do
wydłuzenia terminu realizacji?
6, czy kierownik Budowy musi posiadać uprawnienia w pełnym zakresie?
7, CzY Zamawiający przewiduje roboty dodatkowe lub uzupełniające do zadania?



ODPOWIEDZI:

Ad.1. Zamawiająry nie pzewiduje fakturowania częściowego, rozliczenie robót będzie się
odbywało jedną fakturą końcową zgodnie z zapisami projektu umowy,

zamawiająry nie dokonuje zmiany pĘektu umowy w Ęr,l zakresie.

Ad.Z, zgodnie z zaPisami projektu umowy Zamawiająry nie wyraża zgody na dokonywanie
Przelewu wierzYtelnoŚci w tym wierzytelność do banku w celu skredytowania realizacji
zadania.

Zamawiająry nie dokonuje zmiany projektu umowy w tym zakresie.

Ad.3. projektant nie posiada nadzoru autorckiego nad projektem.

Ad,4, Zgodnie z zaPisami Pkt.12 SIWZ cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 7964r Kodeks cywilny (Dz,U. z2O!4r , poz.727 ze zm.) ten
rodzaj wynagrodzenia określa w art.632 następująco;

§ 1, Jezeli stronY umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe , przyjmujący zamówienie nie
moze Żądac PodwYzszenia wynagrodzenia , chociazby w czasie zawarcia umowy nie
mozna było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2, Jezeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie mozna było przewidzieć,
wYkonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie razącą stratą , sQd moze
podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

Ad.5. Termin realizaQi zamówienia ulegnie pzesunięciu w paypadku wystąrienia opóźnień
opisanych w § 6 ust,4 pĘektu umowy.

Ad.6. Kierownik budowy może posiadać uprawnienia , o których mowa w § 14 ust. 4
RozPoządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7l.og.2o74r w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie , Dz.|J, z2O74r , poz.7291,

Ad,7, ZasadY i sPosób rozliczenia robót dodatkowych zostałry określone w § 3 projektu umowy.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia robót uzupełniających.


