
Odpowiedź nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego z dnia   25.03  .2013r. na Odbudowę dróg gminnych:   nr   
769/20, 812, 794/4, 833/11 ul. Ks. Wyszyńskiego w Zbylitowskiej Górze w km 0+000 do 0+940
- nr 811 ul. Polna w Zbylitowskiej Górze w km 0+000 do 0+206 stanowiących ciąg jednej   drogi, 
zniszczonych podczas powodzi w 2010 r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. 
Nr 113 poz. 759), przekazuję wyjaśnienie do zapytań: 

Pytanie 1.  dotyczy par. 2 ust. 1. Pytanie: Zgodnie z przywołanym zapisem Zamawiający wymaga aby 
wszelkie roboty wynikające z umowy zostały zakończone do dnia 30 września 2013r. Mając na 
uwadze fakt, iż nie jest możliwym przewidzenie w którym momencie możliwe będzie prowadzenie 
robót, wnosimy o określenie terminu końcowego jako ilości miesięcy licząc od dnia podpisania 
umowy
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zawarty zapis o terminie zakończenia robót.
Pytanie 2. dotyczy par. 5 ust.3. Pytania: Wnosimy o zmodyfikowanie umowy poprzez przyjęcie iż 
płatność wynagrodzenia będą dokonywane w całości na rzecz Wykonawcy, a obowiązkiem 
Wykonawcy jest dokonanie rozliczenia finansowego z podwykonawcami. Obecne brzmienie zapisu 
znacząco utrudnia Wykonawcy dochodzenie wobec podwykonawców swoich ewentualnych roszczeń 
z umowy podwykonawczej poprzez wyłączenie możliwości dokonywania potrąceń. 
Odpowiedź: par.  5 ust.3 zostanie zmieniony i otrzyma brzmienie:1.Wykonawca będzie wykonywał
część  robót  określonych w §1 umowy z udziałem Podwykonawcy:
a) podwykonawca X  wykona … za … zł brutto.
 2. Zakres robót określi umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą. Umowa powyższa
powinna  uwzględniać  postanowienia  umowy  zawartej  pomiędzy  Zamawiającym  i  Wykonawcą,  a
także  wymagać  dla  ich  ważności  akceptacji  Zamawiającego,  przez  złożenie  podpisu   przez
przedstawiciela Zamawiającego na jej egzemplarzach. 
3.Wynagrodzenie  płatne  będzie  na  podstawie  faktury  VAT  wystawionej  przez  Wykonawcę,  pod
warunkiem  uprzedniego  przekazania  przez  Wykonawcę  kopii  dowodu  zapłaty  wynagrodzenia
Podwykonawcy  lub  złożenia  przez  Wykonawcę  oświadczenia  o  zapłacie  tego  wynagrodzenia
Podwykonawcy.
Pytanie 3. dotyczy  par. 8 ust. 1 lit. a) i b). Pytanie: Biorąc pod uwagę bardzo dużą wysokość kar 
umownych za zwłokę, wnosimy o jej określenie na poziomie 0,1% wartości umownej całości 
zamówienia za każdy dzień zwłoki.
Odpowiedź: Wysokość kar umownych pozostaje bez zmian.
Pytanie 4. dotyczy par. 8 ust. 1. Pytanie: Mając na względzie zasadę równości praw i obowiązków 
podmiotów stosunków umownych wnosimy o wprowadzenie na rzecz Wykonawcy kary umownej za 
odstąpienie od realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w 
wysokości 15% wartości umownej całości zamówienia, przyznanie obu stronom prawa do 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego kary umowne.
Odpowiedź:  Zapis par. 8 ust. 1 pozostaje bez zmian.
Pytanie 5.  Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie rozliczania częściowego wykonanych 
prac w okresach miesięcznych?.
Odpowiedź.  Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia rozliczenia częściowego. Wykonawca , po 
zakończeniu prac, wystawi dwie faktury na każą drogę oddzielnie, z tym, że przebudowę sieci 
wodociągowej należy wliczyć w 50% do ul. Polnej i 50% do ul. Wyszyńskiego,  a przebudowę sieci 
energetycznej w całości do ul. Polnej.
Pytanie 6.  Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości wynagrodzenia brutto w przypadku 
zmiany stawki podatku od towarów i usług?.
Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości wynagrodzenia brutto w przypadku
zmiany stawki podatku od towarów i usług.

Uwaga!
W wycenie dróg należy uwzględnić kostkę kolorową w ilościach:



Ul. Wyszyńskiego: progi zwalniające – ok. 23,50 m2
                               Ściek  - ok. 292,50 m2
                               Wjazdy – ok. 225,00 m2
Ul. Polna: próg zwalniający – ok. 4,70 m2
                 Ściek – ok. 67,10 m2
                 Wjazdy – ok. 50,00 m2


