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Kłodawa, dnia 19 maja 2020 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DOTYCZĄCE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN:

PRZEBUDOWA ULICY AL. 1 MAJA W M. KŁODAWA
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45.00.00.00 - 7 Roboty budowlane
45.10.00.00 - 8 Przygotowanie terenu pod budowę
45.23.31.20 - 6 Roboty w zakresie budowy dróg
W związku z zapytaniami do prowadzonego postępowania przetargowego na w/w przedmiot
zamówienia, poniżej Zamawiający przedstawia treść zapytań oraz udziela odpowiedzi.
1. Dotyczy § 4 pkt 1 projektu umowy.
W związku z dużym zakresem robót oraz terminem zakończenia zadania przypadającego na
30.04.2021r. Wykonawca zwraca się z prośbą o rozpatrzenie możliwości rozliczenia kontraktu
fakturami częściowymi (na podstawie protokołów odbioru częściowego). Brak możliwości rozliczeń
częściowych obciąża nadmiernie kosztami Wykonawcę oraz powoduje konieczność przyjęcia do
wyceny przez oferentów znacznych kosztów na bieżące finasowanie wykonania robót, których nie
będzie można rozliczyć w krótkim czasie co w konsekwencji będzie narażało Zamawiającego na
zdecydowanie większe koszty inwestycji (tzw. „koszt pieniądza”; kredytowanie) i tym samym
sztuczne i niepotrzebne pod kątem dyscypliny finansów publicznych zwiększenie wartości ofert
Wykonawców.
Odpowiedź: Zamawiający nie przychyla się do prośby wykonawcy w zakresie możliwości
rozliczenia kontraktu fakturami częściowymi.
2. Dotyczy § 6 pkt 4 lit. a) tiret piąty projektu umowy.
Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie w jaki sposób fakt ewentualnego zniszczenia
w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w tym nawierzchni dróg zostanie stwierdzony.
Odpowiedź: Fakt ewentualnego zniszczenia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w tym
nawierzchni dróg zostanie stwierdzony przez komisję, która zostanie powołana w tym celu.
3. Dotyczy § 13 pkt 1 projektu umowy.
Wnosimy o zamianę w § 13 pkt 1 słowa "opóźnienie” na słowo: "zwłoka".
W ocenie Wykonawcy kara umowna jako forma zryczałtowanego odszkodowania za nie wypełnienie
zobowiązań wskazanych w Umowie powinna być określona za niewykonanie tych obowiązków
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, czyli za opóźnienie kwalifikowane – zwłokę.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w § 13 pkt 1 słowa "opóźnienie” na słowo:
"zwłoka".
4. Dotyczy § 13 pkt 5, pkt 6 od lit. a) do lit. e) projektu umowy.
Wykonawca zwraca się z prośbą o obniżenie poziomu kar określonych w 13 pkt 5, pkt 6 od lit. a) do
lit. e) projektu umowy:
- § 13 pkt 5 – obniżenie kary do 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto.
- § 13 pkt 6 lit. a) oraz lit. b) – obniżenie kary do 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto.
- § 13 pkt 6 lit. c). lit. d) oraz lit. e) - obniżenie kary do 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto.
W opinii Wykonawcy przyjęty poziom kary jest zbyt wysoki. W doktrynie prawa zamówień
publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu
Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że kara umowna co do istoty ma charakter wyłącznie
odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt
wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie
równości stron umowy (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt:
KIO/1519/15).

Odpowiedź: Zamawiający nie przychyla się do prośby Wykonawcy w zakresie obniżenia poziomu
kar określonych w 13 pkt 5, pkt 6 od lit. a) do lit. e) projektu umowy.
5. Dotyczy § 13 projektu umowy.
Wykonawca proponuje dodanie zapisu dotyczącego ewentualnych kar dla Zamawiającego z tytułu
niedopełnienia swoich obowiązków (opóźnienia związane z udostępnieniem terenu budowy,
dostarczeniem dokumentacji technicznej) oraz kar związanych z odstąpieniem od umowy z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie w § 13 projektu umowy zapisu dotyczącego
ewentualnych kar dla Zamawiającego.
6. Dotyczy § 13 pkt 7 projektu umowy.
Powołując się na zasadę równości Stron proponujemy wykreślenie zapisu i zastąpienie go
następującym:
„7. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie § 13 pkt 7 projektu umowy w/w
proponowanym zapisem.
7. Dotyczy D.04.07.01a. Specyfikacje przywołują nieaktualne WT1, WT2-2010. Czy Zamawiający
wyrazi zgodę na zmianę wymagań w stosunku do MMA i przedstawienie ich w oparciu o aktualne
WT-1,WT-2 2014? Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku. Nadmieniamy, że specyfikacje
D.05.03.05a i D.05.03.05b również zostały opracowane w oparciu o wyżej rekomendowane
dokumenty.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymagań dotyczących mieszanek
mineralno – asfaltowych.
8. W dokumentacji przetargowej występuje niespójność w zakresie rodzaju mieszanki na warstwę
ścieralną. Zgodnie ze specyfikacją, warstwę ścieralną należy wykonać z betonu asfaltowego,
natomiast w pozostałej części dokumentacji wskazano mieszankę SMA11, KR5. Prosimy
o wyjaśnienie.
Odpowiedź: Warstwa ścieralna wykonana z SMA11 wg D-05.03.13a Nawierzchnie z mieszanki
matyksowo – grysowej (SMA).
9. Zgodnie z wytycznymi Instytutu Badawczego Dróg i Mostów maksymalny okres gwarancyjny na
oznakowanie poziome cienkowarstwowe powinien wynosić maksymalnie 12 miesięcy, natomiast dla
oznakowania grubowarstwowego maksymalnie 36 miesięcy. Nawiązując do maksymalnej 60miesięcznej gwarancji obowiązującej dla niniejszego kontraktu prosimy o weryfikację i ewentualne
sprecyzowanie okresu gwarancyjnego dla oznakowania poziomego.
Odpowiedź: Dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego należy przyjąć okres gwarancyjny
12 miesięcy, a dla oznakowania grubowarstwowego - 36 miesięcy. W SIWZ określono minimalny
i maksymalny okres gwarancji dla niniejszego przedmiotu zamówienia, będący jednym z kryteriów
oceny ofert.
Zapytania oraz odpowiedzi zostały zamieszczone w dniu 19.05.2020 r. na stronie internetowej
www.bip.klodawa.wlkp.pl oraz Tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Z up. Burmistrza
/-/ Katarzyna Hamiga
Zastępca Burmistrza
Wywieszono na Tablicy Ogłoszeń UMiG w Kłodawie – 19/05/2020 r.
Zamieszczono w BIP Gminy Kłodawa – 19/05/2020 r.
Zdjęto z Tablicy Ogłoszeń UMiG w Kłodawie Sprawę prowadzi: Monika Michalak, Referat Zamówień Publicznych, Inwestycji i Ochrony Środowiska,
tel. 63 27 30 622, wew. 118

