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Gmina Rewal       Rewal, 2011-03-29 
ul. Mickiewicza 19 
72-344 Rewal 

 
 

Znak sprawy: ID.271.06.01.2011    WYKONAWCY 
 
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. 

W. Łokietka w Rewalu .        
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. – dalej Ustawa) Zamawiający 
udziela następujących wyjaśnień na skierowane zapytanie Wykonawcy w sprawie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu o zamówienie 
publiczne: 
 
Zapytania: 
I. 
1. W związku z zapisem SIWZ: 
„Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia 
Wymagany termin wykonania zamówienia: 
dla całości zadania - do 15 czerwca 2012 r. 
dla części robót kwalifikowanych - do 31 pa ździernika 2011 
W roku 2011, z uwagi na przyznane dofinansowanie do przedmiotowego zadania z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, wykonawca jest uprawniony do rozliczenia robot i złoŜenia faktur 
wyłącznie za roboty wskazane w umowie o dofinansowanie i określone, jako KWALIFIKOWANE.” 
 „Kanalizację deszczową, mimo jej finansowania w roku 2012, bezwzględnie naleŜy wykonać do 
31.10.2011” 
Oraz zapisem w umowie: 
„9.2 Wartość robót kwalifikowanych, które muszą być zakończone do 31.10.2011 r., nie 
moŜe przekroczyć kwoty 5.819.000,80 zł brutto. Pozostałe roboty (niekwalifikowane) 
będą fakturowane i rozliczane w roku 2012.” 
 
Zwracamy się z prośbą  o sprecyzowanie w umowie terminu, w jakim wykonawca będzie mógł się 
ubiegać o wynagrodzenie za wykonane w 2011 r roboty niekwalifikowane. 
Czy Zamawiający przewiduje np.: moŜliwość zapłaty za te roboty w miesiącu styczniu 2012. Zwracamy 
uwagę, Ŝe technologicznie wykonawca będzie zmuszony oprócz kan. deszczowej wykonać w 2011r 
szereg innych robót niekwalifikowanych, np.: oświetlenie i oznakowanie.  

 
 
2. W związku z zapisem w Umowie Atrykuł 13 ustęp 13.3.c.8. oraz 13.3.d.1., oraz zapisem SIWZ, rozdział 
XVI art.3 ust c) 6 i 8, d) 1 i 3 zwracamy się z prośbą o jednoznaczne określenie, jaka forma rozliczenia 
będzie obowiązywała na kontrakcie, ryczałtowa czy obmiarowa. 
 
3. W związku z zapisem w Umowie Atrykuł 13 ustęp 13.3.c.8. oraz 13.3.d.1., oraz zapisem SIWZ, rozdział 
XVI art.3 ust c) 6 i 8, d) 1 i 3.zwracamy się z prośbą o jednoznaczne wyjaśnienie czy w przypadku, gdy 
ilości wykonane ulegną zwiększeniu w stosunku do przedmiaru Zamawiający przewiduje, zapłatę za te 
ilości na zasadach, na jakich zamierza zmniejszyć wynagrodzenie wg powyŜszych zapisów umowy i 
SIWZ. 
Wg zaproponowanego wzoru umowy Zamawiający przewiduje jedynie moŜliwość pomniejszenia 
wynagrodzenia wykonawcy prosimy o wprowadzenie odpowiednich zmian w treści umowy. 
 
 
4. Wg zapisu umowy Art. 6 ust.6.4.1 „Wykonawca w imieniu Zamawiającego rozpoczyna procedurę 
uzyskania decyzji pozwolenia na uŜytkowanie.” 
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Natomiast Art.59 ust. 7 ustawy Prawo Budowlane określa jednoznacznie, Ŝe w postępowaniu w sprawie 
pozwolenia na uŜytkowanie, stroną jest wyłącznie inwestor. 
Prosimy o przeanalizowanie powyŜszego zapisu umowy i ewentualne wprowadzenie zmian. 
 
5. W związku z faktem, iŜ wykonawca będzie musiał wykonać nawierzchnię ulic i chodników do dnia 
30.10.2011r. prosimy o wyjaśnienie po czyjej stronie będzie utrzymanie zimowe wykonanych elementów 
kontraktu dopuszczonych do ruchu. 
 
6. Projekt branŜy drogowej przewiduje wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3cm z mas bitumicznych koloru 
Ŝółtego i czerwonego. Załączony przedmiar robót nie precyzuje koloru masy bitumicznej na tych 
elementach robót. Prosimy o jednoznaczne określenie wymagań Zamawiającego, co do kolorystyki masy 
bitumicznej. 
 
7. Wg zapisu umowy w art. 3 ust. 3.2.2. „NiezaleŜnie od celu, w jakim Zamawiający zamierza uŜyć 
rozbiórkowe materiały i urządzenia, do których zastrzega on sobie prawo własności, wszelkie koszty 
poniesione na transport i składowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego będą pokryte przez 
Wykonawcę przy transporcie na odległość do 30 km.” 
Prosimy o sprecyzowanie powyŜszego zapisu (miejsca lub instytucji składującej) i wyjaśnienie, przez jaki 
okres wykonawca ma pokrywać koszty składowania tych elementów z rozbiórki. 
 
8. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada uzgodnienia z właścicielami istniejących instalacji 
znajdujących się na terenie budowy, oraz czy Zamawiający posiada aktualne pozwolenie na wycinkę 
drzew. 
 
9. Zamawiający w SIWZ oraz w projekcie umowy art. 9.1 oraz 9.2 ustalił wynagrodzenie za wykonanie 
przedmiotu zamówienia w formie ryczałtu. Ponadto w definicjach Zamawiający określił funkcję Kosztorysu 
ofertowego, jako „informacyjną i kontrolną”. Jednocześnie w art.  13.3.c.8. Projektu umowy Zamawiający 
dopuszcza „pomniejszenie zakresu umownego elementów robót wykazanych w tabeli cenowej oferty do 
zakresu rzeczywiście wykonanego z pomniejszeniem wynagrodzenia w oparciu o cenę jednostkową, 
wynikającą z tabeli cenowej lub kosztorysu ofertowego i zakres robót niewykonanych”, co wskazuje na 
obmiarowy charakter zamówienia. Ponadto w pkt. 13.3.a (całość), 13.3.c.6., 13.3.d.1., 13.3.d.3. oraz 
13.3.d.4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu i wyłączanie części zamówienia z zakresu wraz ze 
zmniejszeniem ceny ryczałtowej, która przecieŜ z definicji jest stała.  
PowyŜsze zapisy są takŜe naruszeniem PZP, poniewaŜ „jednostronne uprawnienia do rozszerzania lub 
zawęŜania zakresu zamówienia w trakcie jego realizacji bądź teŜ zmiany terminu są niedopuszczalne w 
świetle art. 140 Pzp” (P.Granecki, Prawo zamówień publicznych Komentarz. Warszawa 2007 oraz 
KIO/UZP 184/10). 
TakŜe w głównych tezach orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej (m.in. wyrok KIO z dnia 29 
października 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 1332/09) przewija się pogląd w sprawie zamówień ryczałtowych, 
Ŝe „bezspornym jest, iŜ Zamawiający określił wynagrodzenie wykonawcy w postaci wynagrodzenia 
ryczałtowego, co oznacza, iŜ wykonawca zamówienia nie moŜe Ŝądać podwyŜszenia wynagrodzenia, 
chociaŜby w czasie trwania umowy nie moŜna było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac, a ryzyko straty 
ponosi przyjmujący zamówienie. Jednocześnie naleŜy stwierdzić, iŜ Zamawiający nie moŜe nigdy Ŝądać 
obniŜenia umówionego ryczałtu.”  
Ponadto przypominamy, Ŝe Wykonawca w cenie ryczałtowej ma zawrzeć wszelkie przewidywalne ryzyka i 
pomniejszenie lub pominięcie któregokolwiek z elementów pozbawia wynagrodzenia za to ryzyko.  
W związku z powyŜszym Wykonawca prosi o doprecyzowanie czy wynagrodzenie jest ryczałtowe czy 
obmiarowe. W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego wnosimy o wykreślenie pkt. 13.3.c.8. 13.3.c.6., 
13.3.d.1., 13.3.d.3. oraz 13.3.d.4. projektu umowy względnie jego zmianę poprzez nadanie mu treści: „W 
okresie realizacji przedmiotu umowy zamawiający moŜe wprowadzić zmiany i uzupełnienia do 
przekazanej wykonawcy dokumentacji projektowej po podpisaniu aneksu do umowy określającego zakres 
i wysokość wynagrodzenia za wprowadzone lub zmienione prace". 
 
 
10. W związku z przypadającym na okres letni terminem realizacji zadania i moŜliwymi zmianami w 
organizacji ruchu na czas letni, zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający opracowywał koncepcję lub 
posiada projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robót uwzględniający planowane zmiany 
wprowadzane na okres letni. 
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11. W opisie technicznym Kanalizacji Deszczowej ust. 4.1.1. znajduje się zapis „Odwodnienie 
przebudowywanej ulicy Władysława Łokietka będzie następowało poprzez zaprojektowane wpusty 
deszczowe w projekcie branŜy drogowej. Wpusty te zostaną włączone do zaprojektowanej wzdłuŜ ulicy 
sieci kanalizacji deszczowej z włączeniem do projektowanej (w osobnym opracowaniu) studni Dproj, 
poprzez podczyszczenie ścieków deszczowych w separatorze i osadniku.” 
Prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy wykonanie wspomnianej Dproj. naleŜy do zakresu wykonawcy 
niniejszego kontraktu. Z analizy udostępnionej dokumentacji wynika, Ŝe studnia Dproj.. nie jest 
elementem kontraktu. 
 
12. W Opisie Technicznym branŜy drogowej w ust. 3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO, w dziale „Warunki 
wodno-gruntowe” projektant powołuje się na wykonane badania podłoŜa gruntowego i odwołuje się do 
konkretnych odwiertów bez wskazania ich lokalizacji. W myśl zasady równego traktowania oferentów 
przystępujących do przetargu niezbędne jest ujawnienie wszelkich moŜliwych informacji związanych z 
zamówieniem. 
Wnioskujemy o udostępnienie wspomnianych badań podłoŜa gruntowego.  
 
II 
 

 

 

Odpowiedź  

I 

Ad.1  

Pierwszym terminem, w jakim wykonawca będzie mógł się ubiegać o zapłatę za roboty 
niekwalifikowane jest styczeń 2012 r. 
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Ad. 2 

Ryczałtowa 

Ad. 3 

Jeśli zadanie będzie wymagało zwiększenia zakresu, z uwagi i na zasadach robót dodatkowych, 
to takie roboty zostaną wykonawcy zlecone w oparciu o art. 67 ust. 1 ww Ustawy 

Ad. 4 

Zamawiający modyfikuje zapisy umowy – art. 6 ust. 6.4.1. w ten sposób, Ŝe wykreśla się 
następujące zdania z ww artykułu: 
Na podstawie dokonanych wpisów Wykonawca w imieniu Zamawiającego rozpoczyna procedurę 
uzyskania decyzji pozwolenia na uŜytkowanie. Po uzyskaniu decyzji pozwolenia na uŜytkowanie 
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego.  

Ad. 5 

Po stronie Zamawiającego. 

Ad. 6 

NaleŜy wykonać zgodnie z  projektem. 

Ad. 7 

Koszty składowania nie będą występowały, gdyŜ składowanie będzie się odbywało w miejscu 
wydzielonym w miejscowości Pobierowo, którego właścicielem jest Zamawiający.  

 

Ad. 8 

W chwili obecnej Zamawiający prowadzi zaawansowaną formalnie korespondencję z 
właścicielami istniejących instalacji na terenie budowy, w celu uzyskania uzgodnień. Pozwolenie 
na wycinkę drzew zostanie udzielone w najbliŜszym terminie.  

 

Ad. 9 
Zamawiający, do projektu umowy, dodaje w art. 13  pkt  13.3.1  w brzmieniu: 
KaŜdorazowa zmiana zakresu wykonywanego zadania dla swej skuteczności wymaga  
zawarcia przez strony aneksu, w którym zostanie określony zakres zmian, wynagrodzenie 
itp. 

 

Ad. 10 

Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu leŜy po stronie wykonawcy. 

 

Ad.11 

Przedmiotowa studnia jest elementem kontraktu. 
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Ad. 12 

Przedmiotowe badanie załączamy do niniejszego pisma 

 

II 

 

Ad. 1  

Wystarczy ogólna polisa. 

Ad.2 

Data parafowania protokołu końcowego 

Ad.3 

Chodzi o wynagrodzenie brutto (z podatkiem VAT). 

Ad. 4  

Zdaniem Zamawiającego zapis jest jasny – zmiana stawki podatku VAT, z  powodu  zmiany 
przepisów prawa, prowadzi do zmiany stawki podatku VAT w umowie. 

Ad .5 

Zamawiający nie wyraŜa zgody na przedmiotowe zapisy. 

Ad. 6 

Przez cenę „całkowitą”, „wynagrodzenie ryczałtowe” rozumie się wynagrodzenie brutto. 

Ad.7 

Zamawiający skreśla z projektu umowy z art. 4.  4.3.7. pkt 11 w brzmieniu: 

„wykonanie robót z uwzględnieniem warunków wynikających z umów o dofinansowanie 
projektu”, 

 

 

 

 

Za Zamawiającego  

Sekretarz Komisji Przetargowej 

 

Tomasz Bartkowski. 

 
 
 
 


