
Pytania i Odpowiedzi 

 

Dotyczy:  

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn: „Przebudowa ul. Janiszewskiej w Poniecu” 

 

 

1. Dot. zapisu SIWZ III.9 i SIWZ XIII.4. 

Odnośnie zapisu SIWZ III.9 i SIWZ XIII.4 dotyczącym wymagań odnośnie 

gwarancji, Wykonawca zwraca się z wyjaśnieniem, czy punkty przyznawane za 

kryterium gwarancji dotyczącą zarówno gwarancji jak i rękojmi czy tylko 

gwarancji, gdyż kryterium oceny ofert pn. gwarancja jest niejednoznaczne. 

 

Ad.1. Punkty będą przyznane za okres gwarancji. 

 

2. Dot. zapisu SIWZ III. 

Prosimy o wskazanie, jakie umowy i na jakiej zasadzie w przypadku 

podwykonawstwa zgodnie z nowelizacją ustawy PZP mają zostać przedstawione 

Zamawiającemu do akceptacji, gdyż zapisy SIWZ III są bardzo zdawkowe i 

niejednoznaczne. 

 

Ad.2. Umowy wszystkie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami 

podwykonawców 

 

3. Dot. Projektu umowy.  

Zwracamy się z prośbą o określenie terminu przekazania terenu budowy oraz 

rozpoczęcia prac. Zarówno projekt umowy oraz treść SIWZ nie określają w/w 

terminów.  

 

Ad.3. Termin przekazania placu budowy – 10.06.2016r. 

 

4. Dot. Projektu umowy § 2.1 i § 3. 

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu: „na roboty będące przedmiotem 

niniejszej umowy, ustala się okres gwarancji, który wynosi 12 miesięcy, natomiast 

rękojmia 24 miesiące” w jednym z w/w paragrafów, gdyż zapis pojawia się w 

treści umowy dwukrotnie.  

 

Ad.4. skreśla się pk.t 1 w  paragrafie 2 umowy. 

 

5. Dot. Projektu umowy § 6.1. 

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie w jakim terminie należy zgłosić 

Zamawiającemu zakończenie wykonania robót.  

 

Ad.5. Do dnia 20.09.2016r 

 



 

 

6. Dot. Projektu umowy § 7. 

W przypadku gdy prace rozliczane mają być na podstawie faktur częściowych 

zgodnie z § 7 umowy, prosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie Wykonawca ma 

wystawiać takie faktury (umowa nie przewiduje bowiem odbiorów częściowych). 

Czy przez rozliczenie na podstawie faktur częściowych należy rozumieć 

rozliczenie raz w miesiącu? 

 

Ad.6.  zamawiający wyraża zgodę na miesięczne rozliczanie zadania. 

 

7. Dot. Projektu umowy § 8 pkt 2. 

Odnośnie zapisu w § 8.2 istotnych dla stron postanowień umowy wnosimy o 

zmniejszenie wymiaru kary na 0,1% ceny umownej za każdy dzień opóźnienia w 

wykonaniu prac oraz o umieszczenie w osobnym punkcie zapisu: „Zamawiający 

zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy odszkodowanie w wysokości 10% ceny 

umownej w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn za które ponosi 

odpowiedzialność”. 

 

Ad.7. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę  

 

8. Dot. Projektu umowy § 9 pkt 9. 

Z treści obowiązującego zapisu wynika obowiązek pisemnego przedłożenia 

oświadczeń przez Podwykonawcę o otrzymaniu należnego wynagrodzenia za 

wykonane roboty przez Podwykonawcę, przy złożeniu faktury i rozliczeniu robót, 

które zostały w całości lub w części wykonane z udziałem Podwykonawcy. 

Złożenie oświadczenia o otrzymaniu należnego wynagrodzenia Wykonawcy 

wobec Podwykonawcy jest niemożliwe przy złożeniu faktury, gdyż Wykonawca 

musiałby dokonać wcześniejszego odbioru robót niesprawdzonych pod względem 

jakościowym wykonanych przez Podwykonawcę.  

W związku z powyższym wnioskujemy o modyfikację treści zapisu aby 

Wykonawca zobowiązany był dostarczyć Zamawiającemu oświadczenia przed 

terminem zapłaty faktury Wykonawcy przez Zamawiającego. 

 

Ad.8. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu. 

 

9. Dot. Projektu umowy § 11. 

Wnosimy o zmianę zapisu na: „umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących 

egzemplarzach po 1-nym dla każdej ze stron”. 

 

Ad.9. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu. 

 

 

 



10. Prosimy o wyjaśnienie ile progów zwalniających z tworzywa sztucznego należy 

wykonać? Na planie sytuacyjnym zaznaczono ich trzy, natomiast ilość w poz. 41 

kosztorysu (40 m2) wskazuje, że tych progów należałoby wykonać dwa.  

 
Ad.10. Progi  zwalniające z tworzywa sztucznego (przejścia dla pieszych) należy 
wykonać w ilości 2 kpl (40m2),   lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym w km 
0+067,58 i 0+313,86. 

 

11. W przekrojach normalnych – „zjazdy do posesji przez miejsca postojowe” jest 

krawężnik betonowy lekki 15x22x100, natomiast w kosztorysie ofertowym poz. 43 

jest krawężnik betonowy wtopiony 12x25. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

 

Ad.11. Należy przyjąć krawężnik betonowy lekki najazdowy o wym. 15x22x100 
cm. 

 

12. Dot. SIWZ III. 6. 

czy Zamawiający zastrzega, że kluczowe części zamówienia muszą zostać 

wykonane osobiście przez wykonawcę? Jeśli tak prosimy o podanie dokładnie, 

które kluczowe części ma na myśli Zamawiający. 

 

Ad.12. Zamawiający nie zastrzega robót , które ma wykonać wykonawca a które 

podwykonawcy.  

 

13. Prosimy o wyjaśnienie czy na spełnienie warunku udziału w postępowaniu w 

zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wystarczy, 

że wykonawca przedstawi w załączniku nr 4 do SIWZ osobę kierownika budowy 

czy należy również wpisać pracowników fizycznych? 

 

Ad.13. Kierownik budowy powinien być wykazany również mogą być wykazani 

inni pracownicy. 

 

14. Prosimy o wyjaśnienie jaki minimalny potencjał techniczny należy wykazać w 

tabeli w załączniku nr 3 do SIWZ w celu spełnienie warunku udziału w 

postępowaniu. 

 

Ad.14. Zamawiający nie określa minimalnego zatrudnienia, jedynie należy 

wykazać stan osób zatrudnionych zdolnych do wykonania zadania.  

 

15. Prosimy o doprecyzowanie jaki rodzaj mieszanek mineralno-asfaltowych należy 
zastosować na warstwę podbudowy i warstwę wyrównawczą. 
 
Ad.15. Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej dla warstw konstrukcyjnych została 
określona w Opisie technicznym - p. 1.13. „Konstrukcja nawierzchni”. 

 
 
 



16. Dot. zapisu SIWZ III.9 i SIWZ XIII.4 

Odnośnie zapisu SIWZ III.9 i SIWZ XIII.4 dotyczącym wymagań odnośnie    

gwarancji, Wykonawca     zwraca się z wyjaśnieniem, za jaki okres gwarancji i za 

jaki okres rękojmi Wykonawca otrzyma     maksymalną liczbę punktów? 

 

Ad.16. Zamawiający ustala maksymalny okres gwarancji – 10 letni .Doliczony 

zostanie 24 miesięczny okres rękojmi. 

 


