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                                                                          Do uczestników postępowania 
                                                                          o udzielenie zamówienia publicznego 
 

dotyczy :  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na: „WYKONANIE OPASKI BRZEGOWEJ 
ZABEZPIECZAJĄCEJ KLIF W REWALU KM: 371.85 – 372.61”, Nr sprawy: PO- II 
– 370/ZZP-3/4/11. 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający, 
w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, wyjaśnia co następuje: 
 

Pytanie nr 1 

Wg. przedmiaru pkt 2 naleŜy usunąć … 

Pytanie, co zrobić z usuniętymi roślinami: 

- składować w miejscu wskazanym przez Inwestora/ 

- utylizować? 

Odpowiedź nr 1 
Usuniętą roślinność naleŜy przewieść na miejsce wskazane przez Zamawiającego 
na odległość  4 km. 
 

Pytanie nr 2 

W przedmiarze pkt 3 jest dyspozycja wywiezienia na wskazane przez Inwestora 
miejsce 

Prosimy o podanie odległości tego miejsca. 
Odpowiedź nr 2 
Materiał z pozycji w przedmiarze robót pkt 3,  naleŜy wywieść na odległość  4 km, 
 

Pytanie nr 3 

Podobnie z dyspozycją pkt 6 przedmiaru. 

Odpowiedź nr 3 
Materiał z pozycji w przedmiarze robót pkt 6,  naleŜy wywieść na odległość  4 km, 
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Pytanie nr 4 

Podobnie z dyspozycją pkt 9 przedmiaru. 

Odpowiedź nr 4 
Materiał z pozycji w przedmiarze robót pkt 9,  naleŜy wywieść na odległość  4 km, 
 

Pytanie nr 5 

Umowa § 8 pkt 2 ppkt 2, nakładając na Wykonawcę zapis o karze za zwłokę, stoi w 
sprzeczności z konstytucyjną zasadą równości stron, poniewaŜ przyznaje jednej 
stronie narzędzie restrykcji a drugiej jego pozbawia. 

Dla zachowania równości stron, postulujemy uzupełnienie zapisu o karze Inwestora 
na rzecz Wykonawcy. 

5.1. Wysokość kar umownych, przy krótkim terminie wykonania zadania, sugeruje 
istnienie adresata w zakresie wykonawstwa, czytaj uzgodnionego Wykonawcy. 
Wysokie kary umowne odstraszają, a krótki termin sugeruje istnienie Wykonawcy 
uzgodnionego. 

Postulujemy, w tym względzie, o złagodzenie kar umownych do 0,01%, co i tak przy 
planowanej wartości stanowi bardzo wysoką wartość za jeden dzień zwłoki. 

Odpowiedź nr 5 
Nie wyraŜamy zgody na sugerowane zmiany w treści umowy. Kary umowne 
zastrzeŜone są dla obydwu stron umowy w sposób zróŜnicowany w zaleŜności od 
obciąŜających je obowiązków o charakterze niepienięŜnym (art. 483  § 1 k.c.). Z 
natury stosunku zobowiązaniowego jakim jest umowa o roboty budowlane, tego typu 
obowiązki i związane z tym ryzyko szkody dla strony przeciwnej występują po stronie 
Wykonawcy. 
Stwierdzenie iŜ osoba Wykonawcy została przez Zamawiającego uzgodniona przed 
na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
stanowi niczym nieuzasadnioną insynuację. Okres czasu przewidywany na 
wykonanie zamówienia został określony w oparciu o miarodajne szacunki 
Zamawiającego jak równieŜ nabyte wcześniej doświadczenie przy zlecaniu 
identycznych robót, które Wykonawcy realizowali z zachowaniem wymaganych 
terminów.  
 

Pytanie nr 6 

Czy jest moŜliwe zastąpienie geowłókniny Polyfeld F70 innym materiałem o 
podobnych albo lepszych parametrach? 

Zadysponowanie powyŜszego materiału ogranicza konkurencję do kręgu 
przedsiębiorstw związanych z dystrybutorami jego producenta.. Łamie to zasadę 
uczciwej konkurencji.  

Postulujemy, by w zakresie materiału ograniczyć się do wskazania dolnej granicy 
parametrów technicznych materiału przekładkowego. 

Odpowiedź nr 6 
Istnieje moŜliwość zastąpienia geowłókniny Polyfeld F70 innym materiałem  
zgodnie z zapisem zawartym w punkcie 8.3.3. Geowłóknina. Załącznika nr 8 do 
SIWZ (strona nr 8). 
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Pytanie nr 7 

 § 11 ust. 2 umowy określa iŜ zmiany umowy nie mogą wykraczać poza 
postanowienia art. 144 ustawy Pzp. Natomiast ww. artykuł brzmi następująco 
„Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ŝe Zamawiający przewidział 
dokonanie takiej zmiany w ogłoszeniu lub S I W Z oraz określił warunki tej zmiany.” 

Zdaniem Wykonawcy, aby moŜna było zmienić umowę trzeba wprowadzić 
dodatkowe zapisy określające warunki tej zmiany. 

W związku z powyŜszym Wykonawca wnosi o dopisanie w  § 11 umowy 
dodatkowego punktu w następującym brzmieniu: 

„Zmiany umowy mogą być wprowadzone w związku z wystąpieniem okoliczności, 
których Strony nie przewidziały w chwili zawarcia umowy, a w szczególności: 

- konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych robót dodatkowych lub 
uzupełniających na realizację Przedmiotu Umowy; 

- wystąpienia robót zamiennych; 

- wystąpienie warunków atmosferycznych uniemoŜliwiających realizację robót; 

- wystąpienia nieprzewidzianych warunków gruntowo – wodnych (w szczególności 
kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami i obiektami, wystąpieniem warunków 
geologicznych i hydrologicznych odbiegających od przyjętych w dokumentacji 
projektowej; 

- wystąpienia zmiany przepisów prawnych, a takŜe zmiany obowiązującej stawki 
podatku VAT w stosunku do określonej w umowie; 

- działań lub zaniechań  organów władzy publicznej; 

- działań lub zaniechań Zamawiającego.  

Odpowiedź nr 7 
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający zamieszcza jednolity tekst  wzoru umowy będący 
załącznikiem nr 10 do S I W Z, który uwzględnia wszystkie zmiany. 

 

 

                                                                           Podpisał 
                                                   Przewodniczący Komisji Przetargowej 
                                                                    Jacek Cichocki 

 

 


