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Wykonawcy
strona internetowa

Dotyczy'. przetargu nteograniczonego na wykonanie zamówienia publicznęgo
pn. ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szkudła''.

W zwtązku z pytaniamt skierowanyml przez Wykonawców, przekazĄemy odpowiedzi
na zadane pytania,,

Pvtanie 1

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyrazenie zgody przez Zamawiającego

na dokonywania przelewu (cesji) wierzytelności na rzecz podmiotow trzecich.

odporviedź na pytanie nr 1

Zamari,iajacv rv Istotnych dla stron postanowieniach umowy, na warunkach ktorych zostanie
podpisana umo\\'a na roboty budowlane, nie zawarł zapisow o zakazie przelewu (cesji)
uierzr-telnoŚci zatem Zamawtający dopuszcza mozliwośó dokonania przelewu (cesji)
T ,lern,telnosci na rzecz podmiotów trzectch.

Pvtanie 2

\\"r'konaq'ca zwraca się z prośbą o obnizenie wysokości naliczanych kar umownych

lvskazanych w umowie oraz wskazanie, że przysługują one Zamawiającemu z tytułu zwłoki

lv wykonaniu robot, a ponadto ustalenie, ze maksymalna wysokośó kar, ldore Zamawia]ący

moze naliczyć Wykonawcy nie przekroczy l0ońwynagrodzenta brutto.

odpowiedź na pytanie nr 2
Zamawiający podtrzymuje zapisy w Istotnych dla stfon postanowieniach umowy dotyczące
kar umownych.

Pytanie 3

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów pkt.5 ppkt.2) SIWZ poprzęzwskazanie, ze Wykonawca

obowiązany jest podać nazwy (firmy) podwykonawców, o ile są znane na etapie składania

ofert.

odpowiedź na pytanie nr 3
Zamawtijący podtrzymuje zapisy wpkt,5 ppkt.Z) SIWZ.

Pytanie 4

Wykonawca wnosi o dopuszczenie rozltczeh między Zamawtającym a wykonawcą

za poŚrednictwem faktur częściowych, bądź płatności zaltczkowe1 z uwagl na odległy termin

realtzaĄi robot. Dopuszczenie takiego sposobu rozltczeń mtęd,zy Wykonawcą



a Zamawtąącym jest korzystne dla obu stron kontraku,, gdyz pozlvala na regulowanie

narzecz wykonawcy wynagrodzentajedynie zatę częŚc robót, która zostałazrealtzowana.

odpowiedź na pytanie nr 4
Zamawiilący nie dopuszcza mozliwości rozliczeń między Zamawtającym a Wykonawcą
z a p o średni ctwem faktur częś ci owy ch, b ądź płatn o ś ci zaliczkow e1 .

Pytanie 4

Wykonawca wnosi o dopuszczęnie możliwości zmiany postanowień umowy w zakresie

zmian)z terminu wykonania przedmiotu umowy, jeślt z przyczyn niezależnych od wykonawcy

(m.in warunki atmosferyczne, konieczność wykonania robót dodatkowych, okoliczności

niemozliwe do przewidzenia na etapie składania oferty, błędy w dokumentacji projektowej)

niemozliwym będzie dochowanie pierwotnego terminu, jak rowniez w zakresie w}rsokości

naleznego Wykonawc}r wynagrodzenia, jeśli dojdzie do konieczności wykonania robót

dodatkowych,bądź zamiennych niemozliwych do przewtdzenia na etapie składania oferty

Uzasadnienie wniosku Wykonawcy w tym zakresie stanowi jedynie wyraz ustalenia

stosunków partnerskich mtędzy Wykonawcą a Zamawialącym, bez stawiania żadnej

ze stron na uprzywilejowanej pozycjt, a jednocześnie zapewni Wykonawcy mozliwość

uzyskania wynagrodzenia adekwatnego do wykonanych na rzecz Zamawiającego robot,

czemu nie stoi na przeszkodzte charakter ryczńtowy wynagrodzenia. Z kolei

nieuwzględnienie w/w wniosku i propozycjt, w sposób nieuzasadniony postawi jedną

ze stron na pozycjl uprzywilejowanej, kosztem drugiej - w tym wypadku Wykonawcy,

co nie znajdqe uzasadnienia w obowi ązujących przepisach prawa.

odnowiedź na pytanie nr 4
Zamawtający nie dopuszcza mozliwości zmiany postanowień umowy w zakresie zmiany

terminu wykonania przedmiotu umowy.

Pytanie 5

Ad. kosztorys ofertowy pozycje dotyczące poszerzeh - z przeprowadzonej wizji lokalnej

w terenie wynika, ze obmiar robót ujęty w przedmiarze w pozycjach dotyczących wykonania

poszerzenta jezdnt, jest niewystarczający w celu wykonania poszerzenia istniejącej szerokości

drogi do 4,0 m na całym odcinku i do 5,0 m w obrębie skrzyzowań.

Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę kosżorysu.

odpowiedź na pytanie nr 5
Zgodnte zpkt 14 SIWZ
,, Za wy konani e pr z e dm i o tu um ow y u s tala s i ę wynagr odz eni e ry c z ałtow e.

Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowic będzie wync]grodzenie ryczałtowe
za realizację całego przedmiotu zamówienia, mtłsi byc podana w PLN cyfrowo i słownie
z doHadnościq do dwoch miejsc po przecinku, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT,
Cenę rlferty należy podac w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu
cywilnego). Cena oferU musi zctwierac wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania
zamowienia wynikajqce wprost z dokumentacji projektowej, jak rownież w niej nieujęte, a bez
ktorych nie można wykonac zamówienią.



Wykonawca jest zobowiqzany w cenie oferty uwzględnic tąkże załątwienie wszelkich innych
formalności doQczqcych budowy i kosztów z tym zwiqzanych. Podstrrwq do opracowania
ceny ryczałtowej jest dokumentacja prolektowa i specyfikacje techniczne wykonanią i odbioru
robót.
Załqczone przedmiary robót służq tylko do uZupełnienia opisu przedmiotu zumówienia i nie
sq podstawq do wyliczenia ceny.
Zgodnie z istotq wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny of"rty
winien sporzqdzic Wykonawcą na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów
z natury. Wykonawca musi przewidziec wszystkie okoliczności, które mogq wpłynqć na cenę
zamówienia.

Cena nie ulegnie zmianie przez okres realizacji zamowienia i Wykonawcą nie może żqdać
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcią umowy nie można było
przewidziec rozmiaru lub kosztów robót. W rwiqzku z powyższym Zamalłiajqcy zaleca
Wykonawcom dokonąnie wizji lokalnej w terenie oraz zdobycie koniecznych informacji
i warunków wykonania zamówienia. "

Pytanie 6

Brak projektu docelowej organizacjt ruchu. Prosimy o udostępnienie.
odpowiedź na pytanie nr 6
Zamieszczono na stronie internetowej rysunek 2ZPIan oznakowania


