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Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:   ZGOK.JRP.P/5/12      

Rzędów, 02.03.2012 r. 

 

 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

 
 

Dotyczy: "Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) w ramach Projektu: 
"Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy" 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w odpowiedzi na pytania dotyczące 
ww. zamówienia, wyjaśniam: 

Wyjaśnienie do SIWZ 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę Zakładu 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) w ramach  Projektu: "Kompleksowy system 
gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowle gmina Tuczępy". 

Pytania do Zamawiającego.  
 
Technologia  
Pytanie 1. 
Prosimy o uszczegółowienie pozycji 1-18 i 1-25 z rysunku nr. 2 Rzut Hali Sortowni –OB. NR 11, 
ponieważ pozycja ta  nie znalazła się w wykazie podstawowych i dodatkowych urządzeń 
sortowni opisu technologii (T.2.8 Projekt budowlany –Technologia.PDF) 
 
Odpowiedź 
Poz. Nr 1-18 przenośnik rewersyjny przejezdny rozsypujący balast do kontenera 
Poz. 1 -25 – brak takiej pozycji na rysunku. Linia kończy się na poz. 1-24 
 
Pytanie 2. 
Prosimy o wyjaśnienie zdublowanych Poz. 1-17 strona 108 i 109 w wykazie podstawowych i 
dodatkowych urzadzeń sortowni opisu technologii (T.2.8 Projekt budowlany –
Technologia.PDF). 

 
Odpowiedź 
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Na str. 109 powinno być „ poz. 1-8” omyłkowo wpisano „poz.1-17” 
 
Pytanie 3. 
Prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy pojemność naczynia ładowarki ma mieć 2,5 m3 jak jest 
to opisane w tabeli str. 1 tab. 20. transport i urządzenia.pdf czy jak w opisie 3,5 m3 str. 4 tab. 
20. transport i urządzenia.pdf  
 
Odpowiedź 
Pojemność naczynia ładowarki powinna wynosić 3,0 m3 zgodnie z tabelą  nr 20 na str. 112 opisu. 
 
Pytanie 4. 
Prosimy o jednoznaczne wskazanie produktu i ilości sztuk pozycji 6 z załącznika nr 2 urządzenia 
Karcher do mycia posadzki. Czy chodzi o Karcher do mycia posadzki czy o szorowaczkę 
Karcher do posadzki (tab.20. transport i urządzenia.pdf). 
 
Odpowiedź 
Chodzi o odkurzacz przemysłowy do zamiatania posadzek przemysłowych – szt. 1. 
 
Pytanie 5. 
Prosimy o rozwinięcie i doprecyzowanie zapisu dotyczacego ładowarek przegubowych tj. trzy 
tryby sterowania w konfiguracji z napędem na obie osie 4x4 i wszystkimi kołami skrętnymi str. 
3, 7 tab. transport i urządzenia.pdf.  
 
Odpowiedź 
Ładowarka przegubowa - napęd na obie osie 4 x 4, wszystkie koła powinny być skrętne , trzy 
tryby sterowania tj. do przodu, do tyłu, w górę i w dół łyżką ładowarki. 
 
Pytanie 6. 
Czy Zamawiający dopuszcza przyjęcie do oferty koparko-ładowarek których maksymalny 
udźwig będzie 3,2 tony?( str. 7, tab. transport i urządzenia.pdf. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza udźwig 3,2 Mg, ponieważ min. określony udźwig w dokumentacji to 1,4 
Mg. 
 
Pytanie 7. 
W załączniku nr. 2 ( tab. transport i urządzenia.pdf. ) Zamawiający przewiduje zakup dwóch 
samochodów o udźwigu 20 ton i 10 ton. 
Cytat z dokumentacji (str. 3 tab. transport i urządzenia.pdf. ): „Dwa samochody hakowe 
zostaną wykorzystane do transportu wewnętrznego na terenie ZZO tj. Odbiór zapełnionych 
kontenerów i podstawienie pustych. Jeżeli dwa samochody będą ze sobą współpracować (odbiór 
kontenera pełnego, a w to miejsce drugi samochód od razu podstawia pusty kontener) to 
wymiana kontenera w szczególności pod przesiewaczem w Hali Sortowni ob. nr 9 a może odbyć 
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się przy pracy ciągłej. Awaria jednego hakowca nie wymusza wstrzymania odbioru odpadów 
jedynie przyczyni się do wydłużenia czasu opróżnienia kontenera i podstawienie pustego” 
Pytanie: Jak Zamawiający przewiduje obsługę pełnego kontenera 20 tonowego w sytuacji awarii 
hakowca o udźwidu 20 t, drugim o udźwigu 10 ton? 
 
Odpowiedź 
W przypadku awarii jednego z  hakowców  zostanie podstawiony pod dane miejsce mniejszy 
kontener w przypadku obsługi hakowcem z udźwigiem 10 Mg lub większy kontener w 
przypadku obsługi hakowcem 20 Mg. 

 
Pytanie 8. 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie haka przymocowanego do łyżki ładowarki? Czy też 
hak ma być oddzielnym urządzeniem na ładowarce na które będą wymagane badania UDT? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga haka, którym będzie mógł obsłużyć kontenery tj. wstawić na samochód i 
zdjąć. Hak powinien być zamontowany  na podwoziu  samochodu. 
 
Pytanie 9. 
Czy Zamawiający akceptuje minimalną masę ładowarki kołowej (teleskopowej): 6900 kg? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający  nie dopuszcza. Minimalna masa to 8 Mg.  
 
Pytanie 10. 
Prosimy o podanie maksymalnego udźwigu tylnego zaczepu ładowarki kołowej (teleskopowej). 
Brak w dokumnetacji informacji na ten temat. 
 
Odpowiedź 
Tylny zaczep ładowarki kołowej teleskopowej powinien posiadać udźwig do zaciągniecia  np. 
kontenera, przyczepy itp. 
 
Pytanie 11. 
Czy Zamawiający dopuszcza maszynę ładowarkę kołową (teleskopową) nie wyposażoną w 
automatyczny ogranicznik prędkości pracy przy wysuniętym wysięgniku? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający  nie dopuszcza. 
 
Pytanie 12. 
Czy Zamawiający akceptuje max prędkość jazdy 37,5 km/h dla ładowarki kołowej 
(przegubowej)? 
 
Odpowiedź 
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Zamawiający akceptuje max prędkość jazdy 37,5 km/h. 
 
Pytanie 13. 
Czy Zamawiający dopuszcza koła nie skrętne w ładowarce kołowej (przegubowej)? 

 
Odpowiedź 
Zamawiający  nie dopuszcza. 
 
Pytanie 14. 
Prosimy o określenie montażu haka do podnoszenia w ładowarce kołowej (przegubowej) oraz 
podanie maksymalnej wagi podnoszonych elementów? 
 
Odpowiedź 
Hak w ładowarce kołowej przegubowej powinien być zamontowany tak aby umożliwić 
podniesienie np. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jak np. lodówki, meble np. 
szafy. Wymagany udźwig to 1,0 Mg. 
 
Pytanie 15. 
Czy Zamawiający dopuszcza ładowarki o wysokości 3,52 m a nie 3,5 m jak w specyfikacji? 
 
Odpowiedź 
Tak, Zamawiający   dopuszcza. 

 
Pytanie 16. 
Czy Zamawiający dopuszcza samochody hakowe o udźwigu 8 Mg a nie 10 Mg jak w 
specyfikacji?  
 
Odpowiedź 
Zamawiający  nie dopuszcza. 
 
Branża elektryczna 
 
Pytanie 1. 
Projekt wykonawczy na wykonanie Instalacji teletechnicznych w budynku socjalno-biurowym 
przewiduje wykonanie instalacji okablowania strukturalnego oraz instalacji 
przeciwwłamaniowej. Tymczasem przedmiar robót „Budynek socjalno-biurowy-Instalacje 
teletechniczne” zawiera tylko pozycje na wykonanie instalacji okablowania strukturalnego nie 
zawiera natomiast pozycji instalacji przeciwwłamaniowej. Prosimy o wyjaśnienia i uzupełnienie 
przedmiaru robót o pozycje na wykonanie instalacji przeciwwłamaniowej. 
 
Odpowiedź 
Przy określaniu ceny obejmującej wykonanie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić dane 
wynikające z analizy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
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robót, przedmiarów robót. Przedmiar robót jest uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia i 
nie może  stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za wykonanie zamówienia.  

 
Przedmiar został uzupełniony o instalacje alarmowe i zostanie udostępniony na stronie 
internetowej www.zgok.ornet.pl (zakładka – Przetargi JRP – KONTRAKT 03 – Budowa 
ZGOK – ) – centrala na min. 16 linii dozorowych. 

 
Pytanie 2. 
W projekcie na wykonanie instalacji AKPiA dla kompostowni na rys. Nr 3.2 przedstawiającym 
schemat szafy zasilająco-sterowniczej SZS pokazano jedynie skrzynki zaciskowe SV3 i SV4.  
Nie pokazano natomiast skrzynek SV1 i SV2. Prosimy o uzupełnienie rysunku o brakujące 
skrzynki. 
 
Odpowiedź 
Skrzynka SV1 służy do podłączenia sygnalizatorów LS1.1, LS1.2, LS1.3 – komora KZR1, 
skrzynka SV2 służy do podłączenia sygnalizatorów LS2.1, LS2.2, LS2.3 – komora KZR2 
 
Pytanie 3. 
W zamieszonych na stronie internetowej materiałach przetargowych znajduje sie folder część 
III.6.Specyfikacje techniczne parametrów do przetargu. W specyfikacji technicznej dotyczącej 
instalacji elektrycznych jest punkt 14 „ Instalacje elektryczne zewn. (ośw. Terenu, zasilanie 
obiektów na kwaterze)”, który odnosi się do Tomu dokumentacji nr 22.4 i zawiera urządzenia 
wyspecyfikowane dla tego obiektu. Tymczasem zamieszona na stronie internetowej 
dokumentacja projektowa i przedmiary robót nie zawierają projektu ani przedmiaru dla takiego 
zakresu robót. Również załącznik do oferty WYKAZ CEN, który należy włożyć wraz ofertą nie 
zawiera takiego punktu. Prosimy o wyjaśnienia czy ten zakres prac jest objęty przetargiem i i 
ewentualne uzupełnienie materiałów przetargowych o w/w projekt i przedmiar robót oraz o 
uzupełnienie załącznika WYKAZ CEN. 
 
Odpowiedź 
Ten Zakres prac nie jest objęty przetargiem. 
 
Pytanie 4. 
W zamieszonych na stronie internetowej materiałach przetargowych znajduje sie folder część 
III.6.Specyfikacje techniczne parametrów do przetargu. W specyfikacji technicznej dotyczącej 
instalacji elektrycznych jest punkt 15 „Kwatera składowania odpadów Instalacje elektryczne i 
teletechniczne” , który odnosi się do Tomu dokumentacji nr 22.7 i zawiera urządzenia 
wyspecyfikowane dla tego obiektu. Tymczasem zamieszona na stornie internetowej 
dokumentacja projektowa i przedmiary robót nie zawierają projektu ani przedmiaru dla takiego 
zakresu robót. Również załącznik do oferty WYKAZ CEN, który należy włożyć wraz ofertą nie 
zawiera takiego punktu. Prosimy o wyjaśnienia czy ten zakres prac jest objęty przetargiem i i 
ewentualne uzupełnienie materiałów przetargowych o w/w projekt i przedmiar robót oraz o 
uzupełnienie załącznika WYKAZ CEN. 
 
Odpowiedź 
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Ten Zakres prac nie jest objęty przetargiem. 
 
Pytanie 5. 
Sortownia -  obiekt nr 11: prosimy o podanie charakterystycznych parametrów dla baterii 
kondensatorów 150 kVAr, których zastosowanie będzie stanowiło spełnienie wymogów projektu. 
 
Odpowiedź 
Bateria kondensatorów w wykonaniu standardowym w obudowie co najmniej IP41, 6 stopni, 
zakres 5-150kVAr; system automatycznej wentylacji obudowy. 

Pytanie 6. 
Sortownia -  obiekt nr 11: prosimy o podanie charakterystycznych parametrów dla centralnej 
baterii oświetlenia, których zastosowanie będzie stanowiło spełnienie wymogów projektu. 
 
Odpowiedź 
Jako podstawę doboru systemu przyjęto następujące założenia: 
ñ Wydzielono na obiekcie oprawy oświetlenia awaryjnego (oznaczone symbolem AW), 
Oprawy z symbolem AW wyposażone są w moduł adresowy typu V-CG-S lub V-CG-SK, 
ñ Czas pracy centralnej baterii 1 godzina – przyjęcie czasu działania oświetlenia 

ewakuacyjnego na 1h zapewnia zgodność z przepisami Polskiej Normy PN-EN 1838 
,,Oświetlenie awaryjne'', która mówi iż minimalny czas stosowania oświetlenia dla celów 
ewakuacji powinien wynosić 1h od momentu zaniku napięcia, 

ñ System centralnej baterii, wykonany w technologii STAR, z monitorowaniem 
poszczególnych opraw. Moc systemu wynosi 2,5 kW, podstawą zasilania rezerwowego są  
baterie kwasowo ołowiane z rekombinacją gazów VRLA. Baterie ustawione są w obudowie 
jednostki centralnej. 

ñ Instalacja oświetlenia awaryjnego wykonana będzie przewodami typu HDGs 3x2,5mm2 
(krótkie obwody o mniejszej liczbie opraw wykonać przewodami HDGs 3x1,5mm2) 
układanymi na uchwytach E90. 

ñ Rozdział przewodu zasilającego wykonywać w puszkach niepalnych EI90 przed wejściem 
okablowania do kolejnego pomieszczenia. Okablowanie od puszki do poszczególnych opraw 
wykonać przewodami typu HDGs 3x1,5mm2 na uchwytach E90, 

ñ System centralnej baterii umożliwia prawidłową pracę systemu przy mieszanym trybie pracy 
opraw na każdym obwodzie, tzn. na jednym obwodzie pracują oprawy w trybie „na jasno”, 
„na ciemno” i przełączalne. Ponadto system umożliwia zmianę trybu pracy oprawy awaryjnej 
i ewakuacyjnej z poziomu menu sterownika. 

ñ Do kontroli napięcia w rozdzielniach elektrycznych należy zastosować moduły DLS/3PH. 
Przełącznik w wersji zintegrowanej do montażu na szynie DIN. Ponadto moduły te mają 
umożliwiać nadanie im adresu z zakresu od 1 do 25, w celu indywidualnej identyfikacji przez 
systemy CB. 

 
Dokumenty formalno-prawne 
 
Pytanie 1. 
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Prosimy o uzupełnienie treści pkt 11 ppkt 2 lit, e) SIWZ w taki sposób aby przesłanki utraty 
wadium które powinny być treścią gwarancji wadialnej uwzględniały także zapis art. 46 ust.4a 
 
Odpowiedź 
Zamawiający dokona zmiany IDW 
 
Pytanie 2. 
W związku z uzupełnieniem treści kl. 1.8 poprzez uzupełnienia obowiązku Wykonawcy do 
przedstawienia Inżynierowi do zatwierdzenia rysynki, świadectwa, obliczenia, techniczną 
dokumentację jeśli to będzie przez Inżyniera wymagane, prosimy o potwierdzenie iż takie 
wymaganie będzie postawione  Wykonawcy wyłącznie wówczas gdy będzie miało swoja 
podstawę w Kontrakcie w tym w Specyfikacjach. 
 
Odpowiedź 
Podstawą żądania od Wykonawcy przedłożenia Inżynierowi do zatwierdzenia rysunków, 
świadectw, obliczeń lub innej technicznej dokumentacji będą Specyfikacje lub Kontrakt - 
klauzula 1.8. 
 
Pytanie 3. 
Regulacja kodeksu cywilnego odnosząc się do współdziałania Zamawiającego wymaganego w 
wykonaniu dzieła Art. 640 k.c – określa je jako obowiązek Zamawiającego, który w żaden 
sposób nie jest uzależniony od ponoszenia z tego tytułu kosztów przez Wykonawcę, prosimy 
zatem o wyjaśnienie jakiego rodzaju koszty zmuszony bedzie ponosić Wykonawca jeśli poprosi 
Zamawiającego w trybie kl.2.2 o współpracę. 
 
Odpowiedź 
Klauzula 2.2 wyraźnie wskazuje jakiego rodzaju pomocy ze strony zamawiającego dotyczy. 
Przywoływanie w kontekście wspomnianej klauzuli treści art. 640 k.c. wydaje się wynikiem 
nieporozumienia, także w kontekście art. 656 § 1 k.c. 
 
Pytanie 4. 
Ponieważ zgodnie ze zmienioną klauzulą 3.1. Inżynier nie może np: wydać Polecenia Zmiany (w 
trybie kl. 13) bez uprzedniej aprobaty Zamawiającego, prosimy o odpowiedź na pytanie w jaki 
sposób Wykonawca będzie otrzymywał wiedzę że takowa zgoda jest przez Zamawiającego 
wyrażona?, czy np. razem z poleceniem wydanym przez Inżyniera otrzyma pisemną akceptację 
Zamawiającego? 
 
Odpowiedź 
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w tym klauzulą 1.3.  
 
Pytanie 5. 
Po analizie zapisu zmienionej kl. 4.1. w jaki sposób wymagający dla wszystkich materiałów i 
urządzeń uprzedniej akceptacji Inżyniera, nasuwa sie wniosek iż każdy rodzaj użytego w 
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wykonawstwie materiału, np. przysłowiowego gwoździa, może do tego zapisu być odnoszony, 
czy zatem Zamawiający rozważy ograniczenie zakresu akceptacji do najistotniejszych rodzajów 
materiałów tak aby poprzez ten zapis nie sprowadzać do absurdu potrzeby uzyskania zgody 
Inżyniera? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję wykonawcy. 

Pytanie 6. 
Zgodnie z treścią zmienionej kl. 4.2 akapit piąty lit. (d) przed żądaniem wniesienia żadania z 
tytułu zabepieczenia wykonania Z-cy poinormuje Wykonawcępodająć rodzaj uchybienia w tym 
okoliczność uprawniającą Z-go do rozwiązania kontraktu także w sytuacji gdy postanowienie o 
rozwiązaniu nie zostało jeszcze wydane. Ponieważ zacytowany zapis dotyczy obowiązku 
informacyjnego wobec Wykonawcy przed procedurą realizacji zabezpieczenia wykonania czy 
Zamawiający potwierdza że wg treści kl. 4.2. akapis piąty lit. (d) realizacja zabezpieczenia będzie 
miała miejsce nie wcześniej  niż  wówczas gdy Zamawiający dokona wypowiedzenia kontraktu a 
jeśli tak to do jakiej wysokości zabezpieczenie będzie mogło być przez Zamawiającego 
wykorzystane. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie potwierdza przedstawionej przez wykonawcę interpretacji treści klauzuli 4.2.  
 
Pytanie 7. 
Kl. 4.4 zostałą uzupełniona o zapis iż do ZATWIERDZENIA płatności dla podwykonawców 
stosuje się kl. 5.4 (przewidującą żądanie przez Inżyniera dokumentów o otrzymaniu przez 
podwykonawców należytych kwot) kto zatem poza Wykonawcą ( jako strona umowy 
podwykonawczej) ma byc uprawniony do ZATWIERDZENIA podwykonawcy należytego mu 
wynagrodzenia? To Wykonawca ocenia, zakres prawidłowość wykonanych w ramach umowy 
podwykonawczej robót i wyłącznie on może potwierdzić (zatwierdzić) poprawność rozliczeń za 
ich wykonanie, Zamawiajacy uprawniony powinien być wyłącznie do otrzymania oświadczenia 
od podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę należytych i wymagalnych wynagrodzeń 
objętych wcześniejszymi świadectwani płatności. Czy zatem Zamawiający potwierdza ze 
uprawnionym do zatwierdzenia wynagrodzenia należnego do wypłaty podwykonawcy jest 
wyłącznie Wykonawca oraz że wystarczającym dowodem dokonania płatności (o którym mowa 
w kl. 5.4) będzie oświadczenie podwykonawców o treści jak wyżej. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie potwierdza.  
 
Pytanie 8. 
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Ponieważ Wykonawca powinien ponosić odpowiedzialność określoną w zmienionej kl. 4.27 
wyłącznie za uszkodzenie zinwentaryzoanych urządzeń i infrastruktury podziemnej (takich o 
których istnieniu wiedza została mu przekazana) czy Zamawiający potwierdza że opisana w 
powołanej kl odpowiedzialność właśnie takich instalacji i urządzeń dotyczy. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie potwierdza.  
 
Pytanie 9. 
Zgodnie z załącznikiem do oferty kara umowna za zwłokę będzie naliczona w wysokości 0,1 % 
zatwierdzonej kwoty kontraktowej określonej w Akcie umowy za każdy dzień opóźnienia, 
tymczasem dokonane przez Zamawiającego uzupełnienie kl. 8.7 potwierdza że kary umowne 
będą liczona za zwłokę. Na opóżnienie Wykonawca może nie mieć żadnego wpływu, może być 
ono wywołane przez okoliczności i czynniki także zależne wyłącznie od Zamawiającego, 
natomiast Wykonawca odpowiadać powinien tylko za konsekwencje własnego zaniechania. 
Prosimy zatem o zmianę w powołanym załączniku do oferty w taki sposób aby kara w wysokości 
0,1 % była określona jako naliczana za zwłokę (i zmianę kl. 11.4 tak aby nieusunięcie w terminie 
wad, uprawniało Zamawiającego do naliczania kar za zwłokę, a nie jak to jest obecnie za 
opóźnienie). 
 
Odpowiedź 
Zamawiający dokona zmiany IDW. 
 
Pytanie 10. 
Nie każdy rodzaj wady ( stwierdzonej w okresie rękojmi) będzie możliwy do usunięcia w 
terminie 8 dni, jak to przewiduje zmieniony pkt. 11.1 lit (b) i chociaż zapis dopuszcza odmienne 
w tym zakresie uzgodnienie stron to czy możliwa jest zmiana zapisu tak aby ten zasadniczy 
termin usuwania określony został na poziomie 14 dni przy zastrzeżeniu że dochowanie tego 
terminu będzie możliwe ze względu na uwarunkowania techniczne, technologiczne usuwania 
konkretnej wady? Pytanie to jest także uzasadnione zapisami wzoru gwarancji jakości 
stanowiacego załącznik do SIWZ gdzie wskazuje sie iż wady (poza tymi uniemożliwiającymi 
użytkowanie) będą usuwane w ciągu 14 dni od zgłoszenia. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.  
 
Pytanie 11. 
Uzupełniona kl. 14.1 zawiera niejasny zapis dotyczący niezdefiniowanego zakresu robót, który 
ma być płatny stosownie do” dostarczonej ilości lub zrobionej pracy” wobec którego stosowane 
będę rozliczenia podwykonawcze wg obmiaru który co do zasady został wykreślony 
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(modyfikacją kl. 1.1.6.14). Ponieważ zasada utrzymana w Kontrakcie (patrz 14.1.lit. (a-f) ) 
sprowadza wynagrodzenie Wykonawcy do ryczałtu za opisany zakres przedmiotu umowy, to 
koniecznym jest ustalenie zasad rozliczeń które Zamawiający usiłuje wprowadzić jako wyłom od 
zasady wynagrodzenia ryczałtowego za zakres przemiotu umowy określony dokumentacją 
projektową a stanowiącego ryzyko Wykonawcy i należnego w określonej w ofercie wysokości. 
Prosimy zatem o potwierdzenie iż podwykonawczo może być rozliczany  jedynie zakres prac 
wprowadzany w trybie Polecenia Zmiany (kl. 13) 
 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza.  
 
Pytanie 12. 
Zgodnie z cywilistyczną zasadą bezpieczeństwa kontraktowego oraz obowiązującą regułą że 
umów zawartych należy dotrzymywać prosimy o wykreślenie uprawnienia Zamawiającego do 
rozwiązania kontraktu w dowolnym czasie bez powodów za 28 dniowym wypowiedzeniem – 
pierwszy akapit kl. 15.5 Skoro Zamawiający zawiera z Wykonawcą umowę na realizację 
zaplanowanego w budżecie zadania inwestycyjnego a jednocześnie ma przesłankę z ustawy PZP 
– art. 145 do odstąpienia od umowy w sytuacji istotnej zmiany okoliczności powodującej że 
dalsze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, to czy zostanie wykreślony zapis 
odwołujący się do dowolnego w czasie i bez uzasadnienia rozwiązania stosunku prawnego z 
Wykonawcą? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający dokona zmiany Kontraktu. 
 
Pytanie 13. 
Zgodnie z treścią wprowadzonej do Kontraktu kl. 22.5 lit 9B) pkt. (i) wszystkie wymienione w 
nim zmiany ( poza nowsza technologia wykonania prac) w sposobie wykonania rzeczowego NIE 
mogą być podstawą do zwiększenia wynagrodzenia. W ramach tych okoliczności 
Zamawiający wymienia  m.in. konieczność zastosowania innych od założonych w dokumentacji 
rozwiązań tech/technolog z powodów de facto braków czy błędów projektowych; odmienne 
warunki gruntowe od opisanych w dokumentach przetargowych generujące potrzebę wykonania 
dodatkowych zakresów robót, dostaw; odmienne od założonych warunki terenowe generujące 
potrzebę wykonania dodatkowych zakresów robót, dostaw; niedostępność na rynku wskazanych 
w dokumentacji materiałów i urządzeń oraz konieczność zastosowania innnych rozwiązań tech 
materiałowych z powodów zmiany prawa, które to przesłanki są w żadne sposób niezależne od 
Wykonawcy, to nie on powoduje ich wystąpienie a zgodnie z powołanymi zapisami będzie 
obciążany ryzykiem finansowym związanym z ich wystąpieniem gdyż nie otrzyma w takich 
stanach faktycznych dodatkowego wynagrodzenia a zobowiązany będzie jednocześnie 
fizycznego wykonania koniecznych zmian. Prosimy o odpowiedź na pytanie dlaczego 
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Zamawiająca przerzuca to niebędące do zdefiniowania na etapie oferty ryzyko na Wykonawcę, w 
powołaniu na jakie przepisy prawa to czyni, skoro nawet założony w ofercie ryczałt Wykonawca 
określa za zakres przedmiotu umowy zanany mu na etapie oferty bo opisany w dokumentacji 
projektowej bo i tak przepisy k.c definiują Wykonawcy w okeślenie ceny rzyczłtowej za 
przedmiot umowy. Wszelkie powołane powyżej okoliczności są absolutnie nie do przewidzenia 
na etapie opracowania ceny ofertowej i z tej racji Wykonawca nie może być ryzykiem ich 
wystąpienia obciążany. Prosimy zatem o odpowiedź na powyższe pytanie i o stosowną 
modyfikację w kierunku uprawnienia W-cy do dochodzenia wynagrodzenia za dodatkowo 
wykonane nieprzewidzine w dokumentacji roboty, dostawy wywołane okolicznościami na które 
W-ca wpływy nie ma.  
 
Odpowiedź 
Zmiana każdej umowy cywilnoprawnej podobnie zresztą jak jej zawarcie, co do zasady, wymaga 
zgodnego oświadczenia woli stron. W związku z powyższym Zamawiający nie widzi potrzeby 
zmiany przedmiotowej klauzuli.  
 

Zmiana SIWZ 

1. W części I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców pkt. 11.2.2.e dodaje się tiret czwarty:   

ñ w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w 
art. 25 ust. 1 ww. ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z 
przyczyn nieleżących po jego stronie. 

2. W części I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców w ZAŁĄCZNIKU DO OFERTY w 
wierszu: „Kara umowna za zwłokę” wprowadza się następującą zmianę: 

Jest:  

0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy za 
każdy dzień opóźnienia 

Zmienia się na:  

0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy za 
każdy dzień zwłoki 

3. W części II SIWZ – KONTRAKT w klauzuli 11.4 wprowadza się następującą zmianę: 

Jest: 

Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w Robotach ujawnionych przed upływem 
Okresu Zgłaszania Wad lub przed upływem okresu gwarancji, w terminie, o którym mowa 
w punkcie (b) klauzuli 11.1 [Ukończenie zaległej pracy i usunięcie wad], to Wykonawca 
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zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w związku z tym uchybieniem na 
zasadach określonych w klauzuli 8.7 [Kary umowne za opóźnienie] i w sumach podanych 
w Załączniku do Oferty 

Zmienia się na: 

Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w Robotach ujawnionych przed upływem 
Okresu Zgłaszania Wad lub przed upływem okresu gwarancji, w terminie, o którym mowa 
w punkcie (b) klauzuli 11.1 [Ukończenie zaległej pracy i usunięcie wad], to Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w związku z tym uchybieniem na 
zasadach określonych w klauzuli 8.7 [Kary umowne za opóźnienie] i w sumach podanych 
w Załączniku do Oferty 

 

4. W części II SIWZ – KONTRAKT w klauzuli 15.5 dodaje następującą treść: 

Skreśla się pierwszy akapit.   

W pozostałym zakresie specyfikacja istotnych warunków zamówienia pozostaje 
niezmieniona. 

 
 
        ZATWIERDZAM: 

       

        PREZES ZARZĄDU  CZŁONEK ZARZĄDU 

      Robert Stachowicz  Paweł Łodej  

 

  

                  Dnia: 02.03.2012 r. 


