Kąty Wrocławskie, dnia 17.12.2009 r.

ZP 341/46/09/VI
Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Budowa dróg gminnych łączących drogę wojewódzką
nr 346 i 347 w Kątach Wrocławskich

W związku z zapytaniami dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie
z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – w imieniu
Zamawiającego przesyłam odpowiedzi na złożone pytania.

Pytanie 1). Prosimy o sprecyzowane podanie miejsca wywozu drewna pozostałego po wycięciu
drzew, ponieważ to Zamawiający wskazuje miejsce nie podając odległości.
Odpowiedź 1) Miejsce wywozu drewna pozostałego po wycięciu drzew – do Nowej Wsi Kąckiej w
odległości do 4,0 km od miejsca budowy. Opłata za utylizację – nie dotyczy
Pytanie 2) Z uwagi na podanie odległości wywozu i utylizacji gałęzi i karpiny na odległość 10 km,
prosimy o podanie miejsca wywozu oraz opłaty z za utylizację
Odpowiedź 2) Miejsce wywozu gałęzi i karpiny – do Nowej Wsi Kąckiej w odległości do 4,0 km od
miejsca budowy. Opłata za utylizację – nie dotyczy.
Pytanie 3) Czy materiał betonowy, kamienny, bitumiczny i ziemny pochodzący z rozbiórek należy
zagospodarować we własnym zakresie czy też Zamawiający wskazując odległość wywozu poda
miejsce wywozu opłaty ze utylizację
Odpowiedź 3) Miejsce wywozu materiału betonowego, kamiennego i materiału ziemnego
pochodzącego z rozbiórek – do Nowej Wsi Kąckiej w odległości do 4,0 km od miejsca budowy. Opłata
za utylizację – nie dotyczy. Materiał bitumiczny pochodzący z rozbiórki należy zagospodarować we
własnym zakresie
Pytanie 4) Prosimy o podanie miejsca wywozu materiału kamiennego pochodzącego rozbiórki wjazdu
Odpowiedź 4) Miejsce wywozu kostki kamiennej pochodzącej z rozbiórki wjazdu– plac przy
ul. Mireckiego w Kątach Wrocławskich w odległości do 2,0 km od miejsca budowy. Opłata za utylizację
– nie dotyczy
Pytanie 5) Prosimy o podanie miejsca wywozu kostki betonowej kolorowej pochodzącego z rozbiórki
nawierzchni chodników
Odpowiedź 5) Miejsce wywozu kostki betonowej pochodzącej z rozbiórki wjazdu– plac przy
ul. Mireckiego w Kątach Wrocławskich w odległości do 2,0 km od miejsca budowy. Opłata za utylizację
– nie dotyczy
Pytanie 6) Prosimy o wyjaśnienie, jakiej konstrukcji nawierzchni dotyczy podbudowa zasadnicza
z betonu asfaltowego 0/25 mm gr. 14 cm, ponieważ w projekcie budowlanym dla jezdni KR4 podano,
że podbudowa zasadnicza z BA o uziarnieniu 0/25 ma być grubości 10 cm
Odpowiedź 6) W projekcie, opisie i kosztorysie podano jezdnię KR4 z podbudową zasadniczą
z BA 0/25 o grubości 10 cm. W objaśnieniach na rys. nr 6 błędnie znalazło się objaśnienie 17
(w kółku). Na przekrojach nie ma takiego numeru, jest dotyczący podbudowy zasadniczej nr 3.
Pytanie 7) Wg przekrojów konstrukcyjnych warstwa wiążąca gr. 6 cm z betonu asfaltowego
o uziarnieniu kamiennym 0/20 mm, natomiast w projekcie budowlanym warstwa wiążąca z betonu
asfaltowego gr. 6 cm jest o uziemieniu 0/16 mm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
Odpowiedź 7) Dla warstwy wiążącej z BA dopuszczalne jest zarówno uziarnienie kamienne 0/20 mm,
jak i 0/16 mm. Jeżeli Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru recepturę BA spełniającą
wszystkie inne wymogi określone normą – oba rodzaje uziarnienia mogą być akceptowane

Pytanie 8) Wg projektu budowlanego występuje warstwa konstrukcji nawierzchni jako podbudowa
zasadnicza z betonu asfaltowego 7 cm o uziarnieniu 0/20 mm. Na przekrojach konstrukcyjnych
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 7 cm występuje o uziarnieniu 0/25mm. Prosimy o
wyjaśnienie rozbieżności
Odpowiedź 8) „Jest to błąd pisarski projektanta. Wielkość ziaren nie powinna przekraczać 20 mm.
Powinno być „….o uziarnieniu 0/20 mm.
Pytanie 9) Wg projektu budowlanego na jezdni KR4 występuje warstwa wiążąca z BA gr. 8 cm o
uziemieniu 0/l6 mm, na przekrojach natomiast w/w warstwa występuje o uziarnieniu 0/20 mm
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności
Odpowiedź 9) Dla warstwy wiążącej z BA dopuszczalne jest zarówno uziarnienie kamienne 0/20 mm,
jak i 0/16 mm. Jeżeli Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru recepturę BA spełniającą
wszystkie inne wymogi określone normą – oba rodzaje uziarnienia mogą być akceptowane
Pytanie 10) Czy grunt stabilizowany cementem RM—2,5 MPa ma być dowieziony z wytwórni czy też
wykonana w mieszarkach stacjonarnych.
Odpowiedź 10) Wykonawca może zdecydować jak przygotuje mieszankę gruntowo-cementową,
istotne jest by spełniała warunki normowe jakości przed i po wbudowaniu oraz zagęszczeniu.
Pytanie 11) Czy Zamawiający akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania robót w terminie 14 dni
od daty wymagalności niezapłaconej przez Zamawiającego faktury Wykonawcy
Odpowiedź 11) NIE
Pytanie 12) Czy Zamawiający akceptuje prawo Wykonawcy do odstąpienia od Umowy z przyczyn
Zamawiającego w terminie 30 dni od daty wymagalności niezapłaconej przez Zamawiającego faktury
Wykonawcy?
Odpowiedź 12) NIE
Pytanie 13) 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu
zakończenia robót – czy Zamawiający akceptuje karę umowną tytułu zwłoki nie wyższą niż 0,05%
wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki?
Odpowiedź13) NIE
Pytanie 14) 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego terminu
usunięcia wad - czy Zamawiający akceptuje karę umowną z tytułu zwłoki nie wyższą niż 0,05%
wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki?
Odpowiedź 14) NIE
Pytanie 15) SIWZ ust 7 i Umowa §3; Termin realizacji zamówienia - 30 maja 2011 r. – czy
Zamawiający akceptuje uzależnienie przewidywanego terminu realizacji przedmiotu oferty od daty
podpisania Umowy, a tym samym przesunięcie bezwzględnego terminu realizacji adekwatnie do daty
podpisania Umowy i przewidywanego harmonogramu rzeczowo-finansowego?
Odpowiedź 15) NIE
Pytanie 16) SIWZ ust. 8 i Umowa §9 ust 2; - wobec różnych okresów gwarancji dla różnych zakresów
robót czy Zamawiający akceptuje zwalnianie zabezpieczenia wykonania proporcjonalnie do okresów
gwarancji i wartości poszczególnych zakresów robót objętych gwarancją?
Odpowiedź 16) NIE
Pytanie 17) Umowa §2 ust. 4 lit. (h); - czy Zamawiający akceptuje, że udokumentowanie zapłaty
podwykonawcom będzie dotyczyło płatności wymagalnych?
Odpowiedź 17) NIE
Pytanie 18) Umowa 2 ust. 4 lit. (h); - czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie, iż kaucje
zabezpieczające należyte wykonanie robót mogą być zatrzymywane podwykonawcom przez
Wykonawcę
i
zwolnione
po
upływie
odpowiednich
o
okresów
gwarancyjnych?
Odpowiedź 18) NIE

Pytanie 19) Umowa 5 ust 3 lit (h); - jeżeli w danym roku zostaną zrealizowane roboty o wartości
przewyższającej zabezpieczone środki na ten rok, to czy Zamawiający zapłaci nadwyżkę ponad limit
danego roku wraz z zapłatą za pierwszą fakturę w roku następnym?
Odpowiedź 19) NIE
Pytanie 20) Czy Zamawiający akceptuje wystawianie faktur z odroczonym terminem płatności?
Odpowiedź 20) NIE
Pytanie 21) Umowa §10 ust 8; Zamawiający wyznacza termin przeglądu przedmiotu umowy po
odbiorze w okresie gwarancji i rękojmi, a w razie stwierdzenia i usterek wyznacza także termin ich
usunięcia. - czy Zamawiający akceptuje usuwanie wad i usterek w terminie uzgodnionym przez
Zamawiającego z Wykonawcą, uwzględniającym możliwości technologiczne i reguły sztuki
budowlanej?
Odpowiedź 21) NIE
Pytanie 22 Umowa §12; kary umowne - czy Zamawiający akceptuje ustalenie limitu kar z tytułu zwłoki
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto?
Odpowiedź 22 NIE
Pytanie 23) Prosimy o informacje, na kogo należy wystawić gwarancję wadialną?
Odpowiedź 23) Na Zamawiającego - Gminę Kąty Wrocławskie
Pytanie 24) Czy Zamawiający dysponuje terenem po przedmiotową inwestycję
Odpowiedź 24) TAK
Pytanie 25) W dokumentacji jest przywoływane opracowanie geotechniczne wykonane przez firmę
Geomaster z Zielonej Góry. Prosimy o zamieszczenie niniejszego opracowanie na stronie
Odpowiedź 25) W załączeniu zamieszczamy dokumentację geotechniczną
Pytanie 26) Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego kompletnej dokumentacji
geotechnicznej
Odpowiedź 26) W załączeniu zamieszczam dokumentację geotechniczną
Pytanie 27) Prosimy o wskazanie lokalizacji wysypiska oraz podanie opłat za składowanie i utylizację
gruntu.
Odpowiedź 27) Lokalizacja miejsca składowania gruntu – w Nowej Wsi Kąckiej bez opłat za utylizację
gruntu
Pytanie 28) Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego? Jeżeli tak –
prosimy o podanie stawek
Odpowiedź 28) Zamawiający nie będzie pobierał opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z
prowadzonymi robotami w obrębie pasa drogowego dróg gminnych.
Za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej pobierane są opłaty, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu
Wrocławskiego nr XVIII/108/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa
drogowego. Za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej pobierane są opłaty, zgodnie z uchwałą
nr XVII/226/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie opłat za
zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich oraz stawek czynszu najmu lub dzierżawy pasa
drogowego i obiektów w pasie drogowym będących w zarządzie Dolnośląskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich we Wrocławiu (Dz. U. z 12 marca 2004 r. Województwa Dolnośląskiego nr 47, poz. 888
ze zmianami).
Pytanie 29) Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego kompletu uzgodnień branżowych
oraz decyzji pozwolenia na budowę
Odpowiedź 29) W załączeniu zamieszczam uzgodnienia branżowe oraz decyzje pozwolenia na
budowę
Pytanie 30) Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów w treści SIWZ, w szczególności pkt. 8.1
dotyczący podzlecania robót podwykonawcom? Zamawiający ograniczył tu zakres podzlecania
wszystkich oprócz robót drogowych i wskazał też że pozostały zakres nie może przekroczyć 30%
wartości przedmiotu zamówienia. Wskazać należy na treść art. 36 ust. 5 ustawy Prawo zamówień

publicznych tj. „Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, z wyjątkiem
przypadku gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzeże w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona
podwykonawcom”. Powyższe wskazuje, zatem, że Zamawiający nie może ograniczać Wykonawców
co do powierzenia zakresu prac podwykonawców, chyba że ma uzasadniony powód ze względu na
przedmiot zamówienia. Zamawiający nie może wprowadzać takiego ograniczenia bez powodu,
ponieważ tym samym narusza treść art. 7 ust. 1 oraz. art. 36 ust. 5 Pzp ustawy Pzp. Tym bardziej,
że Wykonawca w pełni odpowiada za działania podwykonawców.
Odpowiedź 30) W ust. 8.1 SIWZ skreśla się wyrazy : „Wartość robót podzleconych podwykonawcom
nie może przekroczyć 30 % wartości przedmiotu zamówienia
Pytanie 31) Dot. pkt. 9.4 SIWZ – pkt. 9 SIWZ określa dokumenty jakie Wykonawcy maja dołączyć do
oferty, a więc zapis o umowie regulującej współpracę podmiotów wspólnie ubiegających się o
zamówienie jest niezgodny z ustawą Pzp. Zgodnie, bowiem z treścią art. 23 ust. 4 ustawy Pzp,
Zamawiający może żądać umowy regulującej współpracę podmiotów ubiegających się wspólnie o
zamówienie przed podpisaniem umowy – wnosimy o modyfikację zapisów w SIWZ w tym zakresie;”
Odpowiedź 31) W pkt. 9.1 SIWZ Zamawiający jasno określił ... „Umowę regulującą współpracę
podmiotów występujących wspólnie (dostarczoną przed podpisaniem umowy)
Pytanie 32) Dot. pkt. 9.13 SIWZ – w punkcie tym Zamawiający wymaga załączenia do oferty
załącznik nr 3 do SIWZ tj. harmonogramu rzeczowego robót. Czy wzór załącznika przygotowany przez
Zamawiającego należy tylko załączyć do oferty, nie zmieniając go – czy podział realizacji zamówienia
na etapy i poszczególne miesiące jest wiążący dla wykonawcy, czy Wykonawca może przygotować
samodzielnie harmonogram robót z uwzględnieniem końca terminu realizacji tj. 30 maja 2011 r.?
Odpowiedź 32) Kolejność oraz zakres robót określona dla poszczególnych etapów inwestycji
w harmonogramie rzeczowym nie może ulec zmianie. Realizacja w poszczególnych miesiącach w
okresie przewidzianym w harmonogramie rzeczowym, może być realizowana zgodnie z
przedstawionym przez Wykonawcę harmonogramem rzeczowo-finansowym robót
Pytanie 33) Jaką kategorię ruchu Zamawiający przewiduje dla przedmiotowego zamówienia?
Odpowiedź 33) Dla odcinka drogi klasy G – kategoria ruchu KR4, dla odcinka drogi klasy Z –
kategoria ruchu KR3.
Pytanie 34) Dot. wzoru oferty załączonego do SIWZ – na stronie 3 wzoru oferty, pkt. 13. Zamawiający
wymaga od Wykonawcy podpisania oświadczenia, że po wyborze oferty w terminie 10 dni podpisze
umowę z Zamawiającym. Wnosimy o wykreślenie powyższego punktu, ponieważ zgodnie z art. 94
ust. 1 Zamawiający podpisuje umowę na przedmiotowe zamówienie w terminie nie krótszym niż 7 dni
od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty (termin na wniesienie protestu)
Odpowiedź 34) Zamawiającemu chodziło o to, aby podpisać umowę w terminie nie krótszym niż
7 dni, ale nie dłuższym niż 10 dni.
Pytanie 35)) Dot. wzoru oferty załączonego do SIWZ, str. 3 pkt. 14 – wnosimy o modyfikację
przytoczonej ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ powinno być „Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r
Odpowiedź 35) Zamawiający zmienia zapis w pkt. 14 „OFERTY” na prawidłowy Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r.
Pytanie 36) Dot. par. 2 projektu umowy – czy Zamawiający dopuszcza rozliczenie z podwykonawcami
w formie umowy cesji wierzytelności
Odpowiedź 36) Nie dopuszcza
Pytanie 37) Dot. par. 2 ust. 4* pkt. i) projektu umowy – wnosimy o zmianę zapisu aby w przypadku nie
dostarczenia Zamawiającemu dokumentów o których mowa w ust. 4 lit. h) Zamawiający miał tylko
prawo do wstrzymania płatności na rzeczy Wykonawcy
Odpowiedź 37) ZAMAWIAJĄCY NIE WNOSI ZMIAN DO UMOWY.
Pytanie 38) Dot. par. 7 ust. 1 projektu umowy – wnosimy o zmianę zapisu, aby rozliczenie robót
następowało raz na miesiąc zamiast zwrotu „nie częściej niż raz na 1 miesiąc”
Odpowiedź 38) ZAMAWIAJĄCY NIE WNOSI ZMIAN DO UMOWY

Pytanie 39) Dot. par. 12 projektu umowy – co Zamawiający rozumie przez określenie „łączne
wynagrodzenie brutto?
Odpowiedź 39) „W § 12 projektu umowy wprowadza się następujące zmiany:
W § 12 ust. 1 lit. a) skreśla się wyraz „łącznego”,
W § 12 ust. 1 lit. b) skreśla się wyraz „łącznego”,
W § 12 ust. 2 lit. a) skreśla się wyraz „łącznego”
W § 12 ust. 2 lit. b) skreśla się wyraz „łącznego”
Pytanie 40) Dot. par. 12 ust. 1 pkt. a) i b) projektu umowy – z uwagi na dużą wartość zamówienia,
wnosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych: za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy i zwłokę
w usuwaniu powstałych wad na 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki
Odpowiedź 40) ZAMAWIAJĄCY NIE WNOSI ZMIAN DO UMOWY
Pytanie 41) Dot. par. 12 projektu umowy – wnosimy o wprowadzenie zapisu dotyczącego limitu kar
umownych w wysokości 15% wartości zamówienia brutto
Odpowiedź 41) ZAMAWIAJĄCY NIE WNOSI ZMIAN DO UMOWY
Pytanie 42) Dot. par. 12 ust. 2 pkt. b) projektu umowy – wnosimy o zmianę zapisu aby Zamawiający
zobowiązany był zapłacić karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z winy
Zamawiającego
Odpowiedź 42) ZAMAWIAJĄCY NIE WNOSI ZMIAN DO UMOWY
Odpowiedzi na pytania stanowią jednocześnie zmianę do SIWZ.

