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Znak sprawy ZP 271/34/2012 

 

Wszyscy wykonawcy 

 

 

Dotyczy zamówienia publicznego: „Budowa dróg z kanalizacją deszczową na Osiedlu Kwiatowym  

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 W opisie technicznym opisana jest nawierzchnia drogi do wykonania z asfaltobetonu, 

natomiast w przedmiarach występuje tylko nawierzchnia z kostki. Prosimy o wyjaśnienie czy jest to 

błąd w przedmiarach Czu zmieniono nawierzchnię w stosunku do opisu technicznego? 

Odpowiedź 1 Nie ma błędu w opisie, a rodzaj nawierzchni nie ulega zmianie. Zgodnie  

z pkt. 3.3 SIWZ „Zakres robót określony w dokumentacji projektowej jest większy niż wynika  

z niniejszego postępowania przetargowego”. Natomiast w pliku zakres_robA_t_drogowych.jpg 

określony został zakres robót drogowych. Zgodnie z dokumentacją drogi przewidziane do budowy  

w ramach niniejszego postępowania mają w projekcie przewidzianą nawierzchnię z kostki. 

 

Pytanie 2 Dot. § 6 ust. 2 Umowy. 

Czy Zamawiający może określić na jakiej podstawie polisa OC Wykonawcy ujęta  

w paragrafie 6 ust. 2 projektu umowy oraz pkt. 8.8. SIWZ ma obejmować Zamawiającego, skoro 

odpowiedzialność szkodowa Wykonawcy ogranicza się jedynie do jego samego oraz jego 

podwykonawców 

Odpowiedź 2. Na podstawie art. 808 Kodeksu cywilnego. Inwestycja jest realizowana na majątku 

zamawiającego zatem dotyczy też Zamawiającego 

 

Pytanie 3 Czy Zamawiający może określić po czyjej stronie będzie ponoszenie ewentualnych kosztów 

nadzoru archeologicznego w razie konieczności jego zapewnienia? 

Odpowiedź 3 Koszt nadzoru archeologicznego jest po stronie Zamawiającego 

 

Pytanie 4 Podczas inwentaryzacji w terenie zauważono oświetlenie drogowe nie istniejące 

 w dokumentacji zamieszczonej przez Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o dołączenie 

do SIWZ dokumentacji (planszę ZUDP), w której została naniesiona istniejąca infrastruktura wraz  

z podaniem głębokości posadowienia kabli. 

Odpowiedź 4 W załączeniu mapa zawierająca istniejącą sieć oświetlenia ulicznego. Zasilanie 

oświetlenia zostało wykonane na głębokości około 80 cm poniżej nawierzchni terenu. Ponadto mapa 

istniejącej infrastruktury znajduje się na stronie http://serwis.wrosip.pl/imap/ w zakładce Infrastruktura 

 

Pytanie 5 Prosimy o wskazanie zarządcy ul. 1-go Maja oraz potwierdzenie posiadania uzgodnień 

docelowej organizacji ruchu na włączenie w obrębie skrzyżowania. 

Odpowiedź 5 Zarządcą ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we 

Wrocławiu. Organizacja ruchu drogowego na włączenie w obrębie skrzyżowania została uzgodniona 

 

Pytanie 6 Ponieważ zakres zadania wymagać może zajęcia pasa drogowego na czas realizacji prac 

budowlanych prosimy o określenie czy prace w pasie drogowym ulic wskazanych pkt. 3.2  

a) i b) SIWZ, dróg stanowiących przedmiot zamówienia zwolnione będą z opłat z tego tytułu 

Odpowiedź 6 Zajęcie pasa drogowego dróg stanowiących przedmiot umowy nie podlega opłatom za 

zajęcie pasa drogowego 

http://www.bip.katywroclawskie.pl/pobierz_plik/2089.dhtml


 

Pytanie 7 Czy inwestycja realizowana będzie ze środków publicznych pochodzących z budżetu 

Państwa czy dotowana z innych źródeł finansowania 

Odpowiedź 7 Inwestycja będzie realizowana ze środków Gminy Kąty Wrocławskie 

 

Pytanie 8 Czy Zamawiający dopuszcza przerwę w realizacji prac na sezon zimowy? Jeśli tak 

wnioskujemy o określenie terminu przerwy w realizacji? Jeśli nie, czy Zamawiający dopuszcza zmianę 

terminu umownego spowodowaną wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych  

tj. długotrwały okres zimowy, nasilone i długotrwałe opady atmosferyczne itp.? 

Odpowiedź 8 Zamawiający określając termin zakończenia robót na dzień 29.11.2013 r. uwzględnił, że 

w okresie realizacji umowy jest okres zimowy. Zakres prac w poszczególnych miesiącach realizacji 

obowiązywania umowy podaje Wykonawca w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Zamawiający 

w pkt 24.3 SIWZ określił w jakich przypadkach możliwe jest wprowadzenie zmian do umowy 

 

Pytanie 9 Dot. pkt. 7 SIWZ. Czy termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy, jest terminem przed 

końcem którego winna być zgłoszona przez Wykonawcę gotowość do odbioru końcowego, czy jest 

terminem przed końcem którego winny być dokonane czynności odbioru końcowego? 

Odpowiedź 9 Jest to termin zakończenia robót i pisemnego zgłoszenia gotowości robót do odbioru 

potwierdzonego przez inspektora nadzoru 

 

Pytanie 10 Dot. pkt. 8.6 SIWZ. Czy Zamawiający może określić, czy Wykonawca będzie zobowiązany 

do świadczeń z tytułu gwarancji i rękojmi czy tylko z rękojmi (zgodnie z § 8 ust. 2 Projektu Umowy)? 

Odpowiedź 10  Warunki gwarancji i rękojmi określone są w załączniku nr 4 do SIWZ – wzór 

umowy, w § 9 ust. 2 : „Okres gwarancji na roboty objęte umową wynosi 36 miesięcy” oraz w § 9 ust. 

5 „Strony rozszerzają okres rękojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiający może realizować 

uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi. Bieg terminu gwarancji i 

rękojmi rozpoczyna się od dnia bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy”. 

 

Pytanie 11 Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem 

o Rm=2,5 MPa w technologii uwzględniającej wbudowanie mieszanki popiołowo - żużlowej 

opracowane na recepturze IBDiM posiadającej stosowne atesty higieniczne i orzeczenie zgodności  

z PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego 

cementem? 

Odpowiedź 11  Nie 

 

Pytanie 12 Dot. § 8 ust. Projektu Umowy. Wnioskujemy o wyjaśnienie co oznacza zapis "upoważnieni 

przedstawiciele" Zamawiającego i Wykonawcy. Jakie osoby Zamawiający miał na myśli? 

Odpowiedź 12  Upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego jest osoba wskazana przez 

Zamawiającego. W § 8 wzoru umowy nie występuje zapis „upoważniony przedstawiciel Wykonawcy” 

 

Pytanie 13 Dot.§ 10 ust. l Projektu Umowy. Czy wpis Wykonawcy do Dziennika Budowy stanowi 

zgłoszenie do odbioru końcowego? Wnosimy o potwierdzenie w jakim terminie Inspektor Nadzoru ma 

potwierdzić wpis lub gotowość do odbioru końcowego w dzienniku budowy od daty dokonania przez 

Wykonawcy zgłoszenia w tej formie. 

Odpowiedź 13  Zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy „Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie 

gotowość do odbioru końcowego robót wykonanych w realizacji przedmiotu umowy, po dokonaniu 

wpisu do dziennika budowy, potwierdzonego przez inspektora nadzoru.” Inspektor nadzoru w 

terminie 7 dni od daty wpisu odniesie się do zgłoszenia o gotowości do odbioru robót 

 

Pytanie 14 Dot.§ 10 ust.4 Projektu Umowy. Czy czynności odbiorowe wskazane przedmiotowym 

paragrafem zakończone zostaną w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru czy od daty 

rozpoczęcia czynności odbiorowych? 

Odpowiedź 14  Czynności odbioru zakończą się w terminie 21 dni od daty zgłoszenia gotowości do 

odbioru zgodnie z § 10 ust. 4 wzoru umowy 

 



Pytanie 15 Dot.§ 10 ust.6 Projektu Umowy. Wnioskujemy o wykreślenie ppkt. c) gdyż  

w protokole odbioru końcowego wskazuje się termin na usunięcie wad i w związku z tym Wykonawca 

zgłasza ponownie do odbioru tylko fakt usunięcia przedmiotowych wad. Ponadto prosimy o 

wykreślenie zapisu ppkt. d). Inwestor powinien określić kiedy i z powodu jakich wad ma prawo żądać 

wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. W przypadku kiedy stwierdzone wady uniemożliwią 

prawidłowe i bezpieczne użytkowanie przedmiotu odbioru a ich usunięcie jest niemożliwe, wada może 

być określona jako trwała. 

Odpowiedź 15  Zamawiający nie zmieni treści § 10 ust. 6. Postępowanie Zamawiającego dotyczące 

wad i usterek będzie uzależnione od rodzaju stwierdzonych wad i usterek jak również od wpływu na 

eksploatację i możliwość użytkowania przedmiotu umowy 

 

Pytanie 16 Dot.§ 10 ust.8 Projektu Umowy. Czy Zamawiający może określić procedurę wykonywania 

przeglądów (forma zawiadomienia), w tym określenia dat owych przeglądów, kwestii wezwania 

Wykonawcy z odpowiednim wyprzedzeniem, okresu trwania ww. przeglądów itp.? 

Wnioskujemy o określenie jaką ilość przeglądów Zamawiający przewiduje przeglądów i w jakim 

dokumencie usterki będą odnotowywane. Termin na ich usunięcie powinien być wskazany  

w uzgodnieniu z Wykonawcą podczas dokonywanego przeglądu. 

Odpowiedź 16  Przeglądy w okresie gwarancji będą zwoływane 

- po pierwszym okresie zimowym, 

- przed upływem okresu gwarancji i rękojmi 

- oraz stosownie do potrzeb w przypadkach stwierdzenia występowania wad i usterek. 

Przeglądy będą zwoływane w terminie na 7 dni przed terminem przeglądu, o przeglądzie strony będą 

powiadamiane fax-em oraz listownie. 

Termin usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji będzie określany każdorazowo przez 

Zamawiającego. Przy określaniu terminu usunięcia wad i usterek brana będzie pod uwagę opinia 

inspektora nadzoru, uciążliwość i zagrożenie w komunikacji oraz zakres robót niezbędnych do 

wykonania. Z czynności przeglądu będzie sporządzany protokół, w którym będą odnotowywane 

usterki. 

 

 

 


