Czechowice-Dziedzice, dnia 12.07.2019 r.
ZP.271.30.2019
ZP.KW.291.2019

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.:
„Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul.
Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
terenów przyległych”.

W związku z pytaniami złożonymi przez Wykonawcę w sprawie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) przekazuję odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie nr 1 :
Oferent wnosi o dodanie w § 2 ust. 2 Umowy postanowienia regulującego hierarchię załączników
wymienionych w tym ustępie w sytuacji sprzeczności ich zapisów
Odpowiedź:
Wszystkie dokumenty są równoważne. Zamawiający nie widzi konieczności wprowadzenia
proponowanego zapisu.

Pytanie nr 2 :
Oferent wnosi o skorygowanie § 2 ust. 1 Umowy Przedmiotu Umowy poprzez dodanie czynności
Nadzoru Autorskiego, mając na uwadze, że zgodnie z dalszymi postanowieniami umownymi i OPZ
czynności te stanowią umowne zobowiązanie Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający zmodyfikuje zapisy umowy.

Pytanie nr 3 :
Oferent wnosi o wprowadzenie płatności częściowych w odniesieniu do poszczególnych elementów,
składających się na Przedmiot Umowy, mając na uwadze długi termin realizacji zadania
inwestycyjnego.
Odpowiedź:
Płatności realizowane będą częściowo – w roku 2019, 2020 i roku 2021 wysokość kwoty uzależniona
będzie od wysokości kwoty ofertowej brutto i uzgodniona zostanie z Wykonawcą w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do umowy. Zamawiający nie wyraża zgody na
dokonywanie płatności za poszczególne elementy składowe dokumentacji, wymienione w § 2.
Zamawiający dokona stosowanej modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (projekt
umowy).

Pytanie nr 4 :
Mając na uwadze uwarunkowania korporacyjne spółki oraz należyte oszacowanie ryzyka, związanego
z naliczaniem kar przy szacowaniu cen oferty Oferent wnosi o:
a) Obniżenie kary umownej określonej w § 9 ust. 6 pkt 1) do poziomu 10 % wynagrodzenia
umownego brutto,
b) Modyfikację postanowień zawartych w § 9 ust. 6 pkt. 2,3, i 4 Umowy poprzez zmianę
określenia opóźnienia za zwłokę,
c) Usunięcie z postanowienia zawartego w § 9 ust. 6 pkt 6 Umowy określenia dotyczącego
dalszych podwykonawców, gdyż Wykonawca nie może brać odpowiedzialności za działania
swoich podwykonawców,
d) Wprowadzenia limitu kar umownych ze wszystkich tytułów opisanych w § 9 ust. 6 Umowy na
poziomie 20 % wynagrodzenia umownego brutto,
e) Wprowadzenie w § 9 ust. 9 zapisu o ograniczeniu odpowiedzialności Wykonawcy do wartości
wynagrodzenia umownego brutto, a z odpowiedzialności wyłączone zostaną szkody
pośrednie i utracone korzyści.
Odpowiedź:
Ad. 4 a) Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów umowy.
Ad. 4 b) Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów umowy.
Ad. 4 c) Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów umowy. Wykonawca
jest odpowiedzialny za działania swoich podwykonawców, co wynika z zapisów zarówno z ustawy
Prawo zamówień publicznych jak również ustawy Kodeks cywilny.
Ad. 4 d) Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów umowy.
Ad. 4 e) Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów umowy.

Pytanie nr 5 :
Biorąc pod uwagę przyznanie szerokich uprawnień Zamawiającemu względem uprawnień
Wykonawcy, mając na celu zrównoważenie interesów stron stosunku cywilnoprawnego, czy
Zamawiający zgadza się na wprowadzenie do Umowy postanowienia o następującej treści:
Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku, gdy Zamawiający
jest w opóźnieniu z zapłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury przez okres dłuższy niż 30 dni. Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę w razie
zaistnienia przesłanki opisanej powyżej będzie skuteczne z dniem doręczenia Zamawiającemu
pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. Prawo do dokonania odstąpienia może zostać wykonane
przez Wykonawcę w terminie 90 dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających odstąpienie.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zapisów do umowy.
Zapis § 7 ust. 3 projektu umowy wynika z wymogów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach
zapłaty w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 118) i jest dla Gminy CzechowiceDziedzice terminem wystarczającym do zrealizowania swoich zobowiązań.

Pytanie nr 6 :
Czy Zamawiający posiada dokumentację hydrologiczną dla potoku, lub inne dane? Jeżeli nie, czy ze
względu na zurbanizowany charakter zlewni Zamawiający wymaga operatu hydrologicznego wraz z
pozyskaniem danych opadowych z IMGW?
Odpowiedź:

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania obliczeń hydrologicznych na potrzeby wykonania
dokumentacji projektowej. Danych opadowych nie potrzeba pozyskiwać z IMGW, są to dane publiczne
i są dostępne na stronie IMGW.

Pytanie nr 7 :
Jakiego rodzaju budowę obiektów regulacyjnych przewiduje Zamawiający?
Odpowiedź:
Zamawiający nie może „przewidywać” wykonania konkretnych budowli regulacyjnych.
Powyższe powinno zostać określone na podstawie parametrów przepływu w korycie cieku w
powiązaniu z ukształtowaniem i zagospodarowaniem istniejących dna i brzegów cieku, na potrzeby ich
zabezpieczenia przed niszczącym działaniem wody.
Projektant z uprawnieniami do projektowania w zakresie obiektów budowlanych melioracji wodnych
lub śródlądowych budowli hydrotechnicznych powinien takie zasady znać i zaproponować wykonanie
zastosować w odniesieniu do konkretnych warunków.

Pytanie nr 8 :
Prosimy o doszczegółowienie zapisu OPZ w części: Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem
umowy powinna zawierać: 7) projekt budowlany: branża hydrotechniczna – przebudowa grobli
zbiornika i wykonanie urządzenia przelewowo-upustowego. Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczy ten
zapis i co Zamawiający przez to rozumie? Którego zbiornika ten zapis dotyczy – jednego czy
wszystkich ? Dlaczego w zakresie PB nie ma budowli regulacyjnych cieku, o których mowa na
początku?
Odpowiedź:
Zamawiający zmodyfikuje zapisy umowy.

Otrzymują:
- Strona internetowa Zamawiającego www.bip.czechowice-dziedzice.pl
- A/a
Oprac. O. Dąbrowski

