Czechowice-Dziedzice, dnia 09.01.2020 r.
ZP.271.47.2019
ZP.KW.10.2020

WYKONAWCY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
zadanie pn.: „Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów
zielonych w Gminie Czechowice-Dziedzice - Zagospodarowanie terenu przy
ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach”.
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 2019 r., poz. 1843) przekazuję odpowiedzi na zadane pytania.
Pytanie nr 1:
W związku z przetargiem na zadanie jw. Zwracam się z prośba o zmianę zapisu § 6 ust.1 załączonego
projektu umowy w zakresie przyjętej formy wynagrodzenia z ryczałtowego na wynagrodzenie
kosztorysowe.
Wykonawca nie ma możliwości wykonania własnego, rzetelnego przedmiaru robót, gdyż załączony
projekt nie jest dokładnie zwymiarowany. Niemożliwe jest również sprawdzenie przyjętych przez
Projektanta ilości, gdyż przedmiar nie zawiera wyliczeń, co jest dodatkowo niezgodne z § 10 ust.2
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego. To Projektant dysponuje najlepszą wiedzą o zakresie swojego projektu oraz
możliwością sprawdzenia każdego potrzebnego wymiaru (plik dwg). Ponadto przedmiar jest
elementem projektu, za który w pełni odpowiada projektant, który dodatkowo otrzymał też za niego
wynagrodzenia. Niesłusznie jest więc, w naszej ocenie, przerzucanie odpowiedzialności za zgodność
przedmiaru z dokumentacją projektową z Projektanta na Wykonawcę.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje przyjętą formę wynagrodzenia ryczałtowego.
Pytanie nr 2:
W załączonym projekcie umowy wskazano termin zakończenia robót dn.30.10.2020, a w SIWZ jest to
15.10.2020. Proszę o ujednolicenie terminu.
Odpowiedź:
Obowiązującym terminem zakończenia robót jest 15.10.2020 r. Zamawiający dokona stosownej
zmiany załącznika nr 9 – projekt umowy.

Odpowiedzi dotyczące zapytań do treści SIWZ stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia dla zadania pn.: „Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój
terenów zielonych w Gminie Czechowice-Dziedzice - Zagospodarowanie terenu przy
ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach”.

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