Poznań, dnia 04.11.2019 r.
Nasz znak:
ZDP.WO.261.2.51/19
Dotyczy:
Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy – Swarzędz (ul. Poznańska) na odcinku od
drogi wojewódzkiej nr 196 (ul. Gdyńska) do ul. Piaskowej wraz ze skrzyżowaniem , etap 2 (od km 0+091,40 do
km 0+874,15)
Wasz znak:
Wszyscy Wykonawcy

Zamawiający – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu informuje zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r- Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2019r., poz. 1843) ,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz na podstawie art. 38
ust. 4 zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia: zał. 2 kosztorys ofertowy branża drogowa , zał. 10
dokumentacja projektowa , zał. 11 projekt umowy.
Pytanie 1
Prosimy o zamieszczenie aktualnych uzgodnień wydanych przez gestorów sieci. Udostępnione przez Zamawiającego
uzgodnienia straciły ważność.
Odpowiedź 1
Zamawiający informuje , że dysponuje ostateczną decyzją ZRID na procedowane zadanie.
Pytanie 2
Zgodnie z punktem 3 uzgodnienia Gaz System S.A. z dnia 06.07.2017 r., nr OP-DL.420.18.2017.6, Wykonawca prosi
o udostępnienie projektu technicznego dla zabezpieczenia gazociągu w/c DN300 rurami osłonowymi zgodnie z pozycją 54
K.O. branży drogowej.
Wykonawca przypomina, iż zgodnie z art. 29 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (dalej jako Pzp) przedmiot zamówienia
opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń,
uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Opis przedmiotu
zamówienia jest obowiązkiem zamawiającego, stanowi kluczowy element dokumentacji postępowania, która jest
przygotowana przez Zamawiającego i nie może być on ogólny, szacunkowy i niedookreślony, przenoszący na wykonawców
składających oferty ciężaru jego dookreślenia. Podkreślenia wymaga, iż w wyroku KIO z dnia 23 lipca 2010 r., sygn.,
KIO/UZP 1447/10, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że: „Opis przedmiotu zamówienia powinien zostać tak
sporządzony przez Zamawiającego, aby wykonawca składający ofertę miał możliwość przygotowania tej oferty
z uwzględnieniem wszystkich czynników, które mają wpływ na sposób sporządzenia oferty oraz dokonanie jej wyceny.
Wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia zawarty w dokumentacji przetargowej, poprzedzający przedmiot następnie
zawieranej umowy nie podlega, po wyborze oferty najkorzystniejszej, negocjacjom, dookreśleniom ani innym zabiegom
mających na celu sprecyzowanie przedmiotu, a zakres świadczenia jaki został zaoferowany przez wykonawcę musi być
tożsamy z tym zawartym w umowie". Obowiązek jednoznacznego i wyczerpującego określenia przedmiotu zamówienia
ciąży na Zamawiającym. Wykonawcy nie mają obowiązku poszukiwania potrzebnych informacji dla przygotowania oferty
u innych źródeł niż Zamawiający. Oczekiwanie od wykonawców posiadania pełnej wiedzy o przedmiocie zamówienia,
w przypadku gdy zamawiający zaniechał wskazania informacji niezbędnych dla przygotowania oferty na równych
warunkach
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przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, narusza zasadę zachowania uczciwej konkurencji (por.
wyrok KIO z dnia 19 sierpnia 2008 r., KIO/UZP 798/08, www.uzp.gov.pl).
Odpowiedź 2
Na podstawie otrzymanych warunków technicznych oraz uzgodnień na etapie projektowania nie można było z całą
pewnością stwierdzić , że nie będzie potrzeby przedłużenia zabezpieczenia gazociągu wysokiego ciśnienia.
Na etapie budowy należy wykonać ręczne przekopy zgodnie z warunkami GazSystem określające czy długość istniejących
rur osłonowych jest wystarczająca.
W załączeniu materiały dotyczące przedmiotowego zabezpieczenia gazociągu otrzymane od GazSystem.
Pytanie 3
W opisie technicznym branży drogowej, punkt 4.4 ujęto różnie grubości wzmocnienia podłoża w celu doprowadzenia do
grupy nośności G1. W przedmiarze, poz. 65 występuje tylko jedna grubość warstwy C1,5/2. Prosimy o wyjaśnienie
rozbieżności i jednoznaczne określenie grubości jakie należy zastosować.
Odpowiedź 3
Należy zastosować grubość mieszanki jaka widnieje w kosztorysie ofertowym i w przedmiarze.
Pytanie 4
Prosimy o zmianę zapisów SST D 04.05.01 Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym i umożliwienie do zastosowania
mieszanki o uziarnieniu 0/11,2mm. Użycie mieszanki o uziarnieniu 0/11,2 mm jest zgodne z przywołanymi w SST
wymaganiami technicznymi WT5 oraz z polskimi normami. Biorąc pod uwagę sytuację na rynku kruszyw budowlanych
zastosowanie mieszanki 0/11,2mm do warstwy stabilizacji ułatwi wykonawcy pozyskanie materiałów oraz obniży koszty
inwestycji przy zachowaniu parametrów wytrzymałościowych na takim samym poziomie jak mieszanka na bazie kruszywa
0/31,5mm.
Odpowiedź 4
Można zastosować mieszankę o uziarnieniu 0/11.2mm. W załączeniu SST D-04.05.01.
Pytanie 5
W załączonym opisie projektu wykonawczego została określona kategoria ruchu KR4. Specyfikacja techniczna podaje
wymagania dla mieszanek mineralno-asfaltowych pod odporności na deformacje:
• warstwa ścieralna SMA 8 odporność na deformacje PRD 8,0
• warstwa wiążąca AC16W odporność na deformacje PRD 7,0
Przedstawione wymagania odnoszą się do mieszanek na ruch KR5-7. W związku z powyższym prosimy o zmianę
zapisów SST i dostosowanie wymagań do przedstawionej w opisie projektu kategorii ruchu KR4.
Odpowiedź 5
Zamawiający pozostawia ujęte w specyfikacji wymagania odporności na deformacje jako wymaganie podwyższone.
Pytanie 6
Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z opinią konserwatora nr KZ.4123.3.00025.2017.IV koszt badań archeologicznych
pokrywa Zamawiający.
Odpowiedź 6
Koszt badań archeologicznych pokrywa Wykonawca robót – kosztorys ofertowy Branża Drogowa poz. 3
Pytanie 7
Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest negatywna i po stronnie Wykonawcy jest pokrycie w/w badań to Wykonawca
pragnie przypomnieć, iż zgodnie z art. 29 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (dalej jako Pzp) na Zamawiającym ciąży
obowiązek jednoznacznego i wyczerpującego określenia przedmiotu zamówienia, za pomocą dostatecznie dokładnych
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i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
Na tym etapie postępowania Wykonawca nie jest wstanie oszacować zakresu, czasu badań archeologicznych a tym samym
oszacować kosztu.
Wobec powyższego Wykonawca wnosi o usunięcie z SST Wymagania ogólne zapisu o obowiązku uwzględnienia w wycenie
wykonania badań archeologicznych. Powyższy brak precyzji w opisie przedmiotu zamówienia nie dość, że narusza
postanowienia art. 29 ust. 1 Pzp, to dodatkowo będzie skutkował złożeniem przez wykonawców ofert nieporównywalnych.
Jeśli Zamawiający pozostawi te zapisy Wykonawca prosi o jednoznaczne określenie zakresu, ilości i rodzaju obiektów oraz
czasu trwania badań archeologicznych.
Odpowiedź 7
Czas badań archeologicznych, a w tym główny koszt nadzoru archeologicznego jest ściśle związany z czasem,
częstotliwością i intensywnością prac wykonywanych przez Wykonawcę robót na obszarach objętych ochroną
Konserwatora Zabytków i to tylko Wykonawca robót może określić z największym prawdopodobieństwem koszty nadzoru
archeologicznego i badań ratunkowych znalezionych przedmiotów.
Pytanie 8
W celu wykonania prawidłowej wyceny prac związanych z kolektorem deszczowym na odcinku 0+100 do 0+770, prosimy o
podanie daty uruchomienia kanalizacji deszczowej w ul. Gdyńskiej odbierającego wody opadowe ze studni D1.
Odpowiedź 8
Wg informacji uzyskanych z Budimex S.A. – wykonawcy skrzyżowania ul. Gdyńskiej i ul. Poznańskiej prace nad budową
kanalizacji deszczowej zakończone zostaną do końca miesiąca marca 2020r.
Pytanie 9
Prosimy o potwierdzenie, że warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 (poz.67 kosztorysu ofertowego) ma mieć
grubość 8cm. Grubość taka jest niedopuszczalna wg normy PN-S-06102 – Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie – norma przewiduje minimalną grubość warstwy równą 10cm. Specyfikacja techniczna dotyczącej warstw
podbudowy z mieszanki niezwiązanej dotyczy warstw o grubości 15cm, 20cm i 22cm.
Odpowiedź 9
Należy przyjąć mieszankę C50/30 . W załączeniu zmodyfikowany kosztorys ofertowy Branża drogowa.
Pytanie 10
Prosimy o podanie prawidłowej specyfikacji technicznej dotyczącej poz. 66, 67, 68 kosztorysu ofertowego. W kosztorysie
ofertowym podano specyfikację D-04.05.01, która dotyczy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem.
Odpowiedź 10
Prawidłowy numer specyfikacji dla poz. 66, 67 i 68 kosztorysu ofertowego Branża Drogowa winien brzmieć: D-04.04.02.
Pytanie 11
Prosimy o wskazanie, który plik ze specyfikacją techniczną o numerze D-05.03.13 dotyczący nawierzchni z mieszanki
mastyksowo-grysowej SMA jest prawidłowy. W folderze „SST” udostępnionym przez Zamawiającego plik jest zdublowany,
z różnymi nazwami pliku.
Odpowiedź 11
W załączeniu poprawiony plik SST D-05-03-13rev2.
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Pytanie 12
Prosimy o jednoznaczne określenie wymiarów obrzeża na obramowaniu chodników oraz ścieżki rowerowej. W opisie
technicznym występuje obrzeże o wymiarach 8x25cm, natomiast w kosztorysie ofertowym w poz. 102 występuje obrzeże
o wymiarach 8x30cm.
Odpowiedź 12
Należy zastosować szerokość obrzeża 30 cm jak podano w kosztorysie ofertowym.
Pytanie 13
Prosimy o jednoznaczne określenie średniej grubości zdjęcia warstwy humusu. Zgodnie z poz. 12 kosztorysu ofertowego
jest to średnio 30cm, natomiast zgodnie z SST D-01.02.02 jest to 20cm.
Odpowiedź 13
Należy przyjąć warstwę śr. 30cm zdjęcia humusu zgodnie z poz. 12 kosztorysy ofertowego.
Pytanie 14
Prosimy o określenie konstrukcji „powierzchni zabrukowanej” w km około 0+610 – 0+660.
Odpowiedź 14
Konstrukcja powierzchni zabrukowanej jak dla chodnika.
Pytanie 15
Prosimy o zamieszczenie typowych przekrojów normalnych na odcinku od km 0+091,40 do km 0+700. W dokumentacji
przekazanej przez Zamawiającego, w projekcie budowlanym, zamieszczono jedynie przekroje typowe na odcinku od km
0+700 do końca etapu 2. W projekcie wykonawczym zamieszczonym przez Zamawiającego zamieszczono przekroje typowe
tylko dla etapu 1.
Odpowiedź 15
W załączeniu przekroje normalne dla etapu 2.
Pytanie 16
Prosimy o potwierdzenie, że sygnalizatory świetlne oraz oznakowanie na sygnalizatorach na zamkniętym wlocie
skrzyżowania z ul. Piaskową nie znajdują się w zakresie objętym inwestycją.
Odpowiedź 16
W kosztorysie są ujęte wszystkie sygnalizatory łącznie z tymi na zamkniętym wlocie i podczas budowy należy wykonać
wszystkie.
Pytanie 17
Wnosimy o wprowadzenie limitu kar umownych w wysokości maksymalnie 15% wynagrodzenia umownego netto.
Odpowiedź 17
Zamawiający nie zmienia zapisu w projekcie umowy w tym zakresie.
Pytanie 18
Wnosimy o zmianę postanowienia umownego w §16 ust.6 Wzoru Umowy na zapis:
„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z
żądaniem zapłacenia kary. Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności przysługującej. Analogiczne
uprawnienia przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego. ” –
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Zapis zaproponowany przez Zamawiającego we Wzorze Umowy (§16 ust.6 Wzoru Umowy) narusza zasadę swobody umów
określoną w art.3531 KC oraz zasadę ekwiwalentności.
Odpowiedź 18
Zamawiający nie zmienia zapisu w projekcie umowy w tym zakresie.
Pytanie 19
Wnosimy o wykreślenie ze Wzoru Umowy §16 ust.1 pkt.8) – „za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia
należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w §11 ust.1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia”
Niniejszy zapis jest niezgodny z art. 483 ust.1 KC – karę umowną można zastrzec tylko w wyniku niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego– natomiast niniejsza przesłanka obwarowana karą umowną jest
zobowiązaniem pieniężnym, o czym świadczą pojęcia : „brak zapłaty”, „nieterminowa zapłata” itd.
Odpowiedź 19
Zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp, umowa o roboty budowlane zawiera, między innymi, postanowienia
dotyczące wysokości kar umownych, z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
Zamawiający nie zmienia zapisu w projekcie umowy w tym zakresie.
Pytanie 20
§20 ust.10 pkt. 5) Wzoru Umowy – zapis „Nie stanowią istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia
29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu
umowy”.
Zdaniem Wykonawcy zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu umowy jest istotną zmianą
umowy. Zgodnie z art. 144 ust.1 pkt.2 ppkt. c) ustawy- Prawo zamówień publicznych – zmianę postanowień zawartych
w umowie uznaje się za istotną, jeżeli zmiana znaczne rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający
z umowy”. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego może znacznie rozszerzyć lub zmniejszyć zakres świadczeń
i zobowiązań Wykonawcy wynikający z umowy. W związku z tym, Wykonawca wnosi o usunięcie ww. zapisu tj. §20 ust.10
pkt. 5) Wzoru Umowy.
W celu przygotowania rzetelnej oferty oraz z racji, że czas na jej przygotowanie został skrócony przez wypadające w tym
okresie Święto Zmarłych Oferent zwraca się z uprzejma prośbą o zmianę terminu złożenia oferty na dzień 18.11.2019r.
Odpowiedź 20
Zgodnie § 3 ust. 2 projektu umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia
uaktualniony harmonogram rzeczowo–finansowy w przypadku zmian w zakresie postanowień § 4 ust. 1 pkt 1-4 , § 5 ust. 3
Umowy w okresie 7 dni od daty wprowadzenia zmian.
Zamawiający w § 20 projektu umowy przewidział zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Obejmują one również zmiany w zakresie postanowień § 4 ust. 1 pkt 1-4
oraz § 5 ust. 3 Umowy.
Zamawiający nie zmienia zapisu w projekcie umowy w tym zakresie.
Pytanie 21
Z dokumentacji technicznej wynika , że Zamawiający wymaga użycia sterownika firmy MSR traffic. Czy Zamawiający wyraża
zgodę na montaż innego sterownika zgodnego z obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź 21
Dopuszcza się zastosowanie innego sterownika zapewniającego pełną funkcjonalność pracy sygnalizacji wynikającą
z opracowania organizacji ruchu.
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Pytanie 22
Zamawiający wymaga koordynacji nowej sygnalizacji z istniejącym przejściem dla pieszych przy Szkole Podstawowej.
Jakiego rodzaju ma to być koordynacja oraz po jakim medium ma się odbywać. Jeśli ma to być światłowód to jakiego
rodzaju urządzeń aktywnych wymaga Zamawiający.
Odpowiedź 22
Komunikacja będzie się odbywać przy zastosowaniu kabla OTK. Zamawiający nie sprecyzował wymagań co do urządzeń
aktywnych, w związku z czym należy zastosować dowolny typ urządzenia zapewniający pełną funkcjonalność pracy
sygnalizacji. Natomiast w każdym ze sterowników należy zainstalować przełącznice światłowodowe np. 6xLC PC Dx (jako
urządzenia pasywne).
Pytanie 23
Czy w pozycji nr 54 kosztorysu drogowego należy ująć koszt wykonania rur osłonowych na gazociągu wysokiego ciśnienia
o średnicy 300mm w km 0+180 i w km 0+390?

Odpowiedź 23
W obu przypadkach km 0+180 i km 0+390 należy ująć koszt rur osłonowych na kolektorze kanalizacji deszczowej fi 600
PP.
Pytanie 24
Czy w ramach pozycji nr 54 konieczna jest przebudowa istniejącego gazociągu wc?
Odpowiedź 24
Wg wiedzy Gaz Systemu na dzień dzisiejszy nie zachodzi konieczność przebudowy istniejącego gazociągu w/c. Jednak po
dokonaniu próbnego odkopania gazociągu – opinia Gaz Systemu może się zmienić , ale to już będą roboty dodatkowe.
Pytanie 25
Prosimy o wyjaśnienie czy długość rury osłonowej - 24m dotyczy łącznej długości rur osłonowych czy tylko każdej
z dwóch sztuk?
Odpowiedź 25
Długość rur osłonowych dotyczy łącznej długości obu osłanianych odcinków 12 + 12 m.
Pytanie 26
Wg wiedzy oferenta zabezpieczenie gazociągu wc o średnicy 300mm wykonuje się przy pomocy rur stalowych o średnicy
500mm. Prosimy o wyjaśnienie ponieważ w opisie pozycji występują rury osłonowe PP800mm.
Odpowiedź 26
Znajdująca się w dokumentacji rura 800 mm jest istniejącą rurą osłonową gazu. Należy zamontować rurę osłonową na
kanale deszczowym o średnicy 600 mm.
Pytanie 27
W celu prawidłowej wyceny robót ujętych w poz. 49-50 K.O. branży drogowej, prosimy o udostępnienie dokumentacji
projektowej przedstawiającej przebieg rurociągu z rur fi 100 oraz miejsca zrzutu wód nim transportowanych.
Jednocześnie Wykonawca przypomina, iż zgodnie z art. 29 ust. 1 Prawa zamówień publicznych przedmiot
zamówienia Zamawiający opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych
i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Str. 6 z 11

Odpowiedź 27
Pozycje nr 49 i 50 K.O. Branży drogowej zostały przygotowane na wypadek potrzeby odwadniania głębokich wykopów na
budowie. Zrzut wód odbywał się będzie do istniejącej kanalizacji deszczowej lub specjalnie przygotowanego zbiornika.
Długość rury 700 m została przyjęta dla najmniej korzystnego układu na budowie (wykop na jednym końcu placu budowy
możliwość zrzutu na drugim).
Pytanie 28
Zapisy SIWZ rozdz. III pkt. 7 ppkt 1) oraz umowa par. 6 ust. 3
Proszę o doprecyzowanie, że wymóg ten dotyczy wykonywania czynności, które polegają na wykonaniu pracy w sposób
określony art. 22 par. 1 ustawy Kodeks Pracy.
Odpowiedź 28
Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ - Rozdział III ust. 7 ppkt 1 , oraz załącznika 11 projekt umowy par. 6 ust. 3
Było w SIWZ:
7.Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę.
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
26.06.1974r. – Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2018 poz. 917 ze zm.) przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób
wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: wszystkie czynności składające się na
roboty budowlane, określone kosztorysem ofertowym chyba, że odrębnych przepisów wynika , że te osoby nie
muszą być zatrudnione na umowę o pracę.
Zmieniono na w SIWZ :
7.Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę.
1) Na podstawie art.29 ust.3a Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca/Podwykonawca zatrudniał na podstawie
umowy o pracę osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. –Kodeks Pracy,
tj. zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji
zamówienia: wszystkie czynności składające się na roboty budowlane, określone kosztorysem
ofertowym chyba, że odrębnych przepisów wynika , że te osoby nie muszą być zatrudnione na umowę o pracę.
Było w projekcie umowy par. 6 ust. 3:
3. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę. W ramach przedmiotu świadczenia Zamawiający wskazuje następujące czynności, których
realizacja musi następować w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974r. –
Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2018 poz. 108 ze zm.):
- wszystkie czynności składające się na roboty budowlane określone kosztorysem ofertowym, chyba, że
z odrębnych przepisów wynika , że te osoby nie muszą być zatrudnione na umowę o prace.
Zmieniono na:
3. Na podstawie art.29 ust.3a Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca/Podwykonawca zatrudniał na podstawie
umowy o pracę osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. –Kodeks Pracy,
tj. zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji
zamówienia: wszystkie czynności składające się na roboty budowlane, określone kosztorysem
ofertowym chyba, że odrębnych przepisów wynika , że te osoby nie muszą być zatrudnione na umowę o pracę.

Pytanie 29
Zapisy SIWZ rozdz. IX
Proszę o określenie beneficjenta wadium.
Odpowiedź 29
Beneficjentem wadium jest Zamawiający - Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu , 61-851 Poznań , ul. Zielona 8.
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Pytanie 30
Zapisy SIWZ rozdz. XXII pkt. 1
Proszę o doprecyzowanie, iż podanie przez Wykonawcę firm Podwykonawców następuj wówczas, o ile są one znane.
Pomimo, iż w formularzu ofertowym jest wskazanie, iż Wykonawca podaje nazwy firm podwykonawczych, o ile są znane
i orzecznictwo KIO także skłania ku takiej interpretacji art. 36b ust. 1, jednak dla zachowania dalekiej ostrożności proszę
o doprecyzowanie, ponieważ to SIWZ jest dokumentem wiążącym i należy czytać wprost zapisy w nim zawarte.
Wielu zamawiających, m.in. GDDKiA w ten sposób rozwija ten zapis, przytoczony bezpośrednio z ustawy PZP.
Odpowiedź 30
Zamawiający dokonuje modyfikacji w Rozdziale XXII SIWZ:
Było:
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.
2. Wykonawca może:
1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do
powierzenia Podwykonawcom,
2) wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie,
3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie,
4) zrezygnować z podwykonawstwa.
3. Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, Wykonawca o ile są już znane, podał nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktów z nimi, zaangażowanych w
realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych o których
mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót (art. 36b ust. 1a ustawy Pzp).
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na
zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca
jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia
je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia.
Zmieniono na:
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.
2. Wykonawca , który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom , na etapie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia , których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome podać firmy podwykonawców.
3. Wykonawca może:
1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do
powierzenia Podwykonawcom,
2) wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie,
3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie,
4) zrezygnować z podwykonawstwa.
4. Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, Wykonawca o ile są już znane, podał nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktów z nimi, zaangażowanych w
realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych o których
mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót (art. 36b ust. 1a ustawy Pzp).
5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na
zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca
jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia
je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia.
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Pytanie 31
Umowa par. 9 ust. 7 pkt. 5)
Proszę o wykreślenie zapisu, ponieważ jest on ingerencją w swobodę umów.
Szczególnie, iż wielu drobnych podwykonawców nie jest w stanie przedstawić zabezpieczenia w postaci gwarancji
bankowej czy ubezpieczeniowej, ani też wpłacić w całości odpowiedniej kwoty na poczet takiego zabezpieczania.
Nie ma powodu, dla którego zamawiający może zakazać potrącania zabezpieczenia z należnego podwykonawcy
wynagrodzenia, w przypadku gdy obie strony takie rozwiązanie akceptują podpisując umowę regulującą w taki sposób tą
kwestię.

Odpowiedź 31
Zamawiający nie zmienia zapisu w projekcie umowy w tym zakresie.
Pytanie 32
Umowa par. 12 ust. 9 pkt. 2)
Proszę o rezygnację z wymogu przedstawianie podpisanych oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców
o otrzymaniu zapłaty.
Wystarczającym dowodem jest kserokopia dowodu zapłaty (przelewu). Nadmiernym jest ustanawianie obowiązku
podpisywania oświadczenia przez Podwykonawcę, może to spowodować sytuację, iż Wykonawca nie otrzyma należnej
zapłaty nie ze swojej winy.
Odpowiedź 32
Zamawiający nie zmienia zapisu w projekcie umowy w tym zakresie.
Pytanie 33
Umowa par. 16
Proszę o zmianę podstawy naliczania kar z ,,za opóźnienie’’ na ,,za zwłokę’’.
W myśl obecnych zapisów umownych Wykonawca jest karany za zdarzenia i okoliczności niezawinione przez niego.

Odpowiedź 33
Zamawiający nie zmienia zapisu w projekcie umowy w tym zakresie.
Pytanie 34
Umowa par. 16 ust. 1 pkt. 8)
Proszę aby kara naliczana była od wynagrodzenia brutto Podwykonawcy.
Odpowiedź 34
Zamawiający nie zmienia zapisu w projekcie umowy w tym zakresie.
Pytanie 35
Umowa par. 16
Proszę o wprowadzenie limitu kar naliczanych Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.
Odpowiedź 35
Zamawiający nie zmienia zapisu w projekcie umowy w tym zakresie.
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Na podstawie art. 38 ust. 6 Pzp Zamawiający zmienia termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert, modyfikujący tym
samym SIWZ, w następujący sposób:
1.
było:

ZMIENIONA ZOSTAJE TREŚC ROZDZ. XIV PKT 1 SIWZ:

Ofertę należy złożyć w
w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

siedzibie

Zamawiającego:

06 listopada 2019 r.

ul.

Zielona

8,

do godz.

61-851

Poznań,

pok.

026,

Poznań,

pok.

026,

10:00

zmieniono na:
Ofertę należy złożyć w
w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

2.
było:

siedzibie

Zamawiającego:

08 listopada 2019 r.

ul.

Zielona

do godz.

8,

61-851

10:00

ZMIENIONA ZOSTAJE TREŚC ROZDZ. XVI SIWZ:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, pok. 503.
w dniu
1.
2.
3.
4.
5.

06 listopada 2019 r.

o godz.

10:15

Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
Podczas otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
Wykonawca nie może zastrzec w ofercie informacji, o których mowa w punkcie powyżej, jako stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje, o których mowa w pkt 2-3
niniejszego rozdziału.

zmieniono na:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, pok. 503.
w dniu
1.
2.
3.
4.
5.

08 listopada 2019 r.

o godz.

10:15

Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
Podczas otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
Wykonawca nie może zastrzec w ofercie informacji, o których mowa w punkcie powyżej, jako stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje, o których mowa w pkt 2-3
niniejszego rozdziału.
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Zamawiający zmienia termin składania ofert.
Zamawiający zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.

Załączniki
- zmodyfikowany kosztorys ofertowy branży drogowej,
- zmodyfikowany projekt umowy,
- przedmiar robót branża drogowa,
- przekroje normalne,
- SST D-04.05.01 , D-05.03.13,
- warunki GazSystem.

Sprawę prowadzi:
Marlena Jakubiak
Tel. 61 859-34-34
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