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l.dz.

Wykonawcy w postępowaniu

poprzez www.pim.poznan.pl

Dotyczy: postępowania pn.: „REMONT UL. B. KRZYWOUSTEGO NA ODCINKU OD

WIADUKTU NAD TORAMI KOLEJOWYMI DO WĘZŁA AUTOSTRADOWEGO

„KRZESINY” W POZNANIU – ETAP I (NITKA WYLOTOWA)”.

I. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP),

Zamawiający informuje o pytaniach i wyjaśnieniach dot. treści Specyfikacji Warunków

Zamówienia (SWZ) otrzymanych/ udzielonych w prowadzonym postępowaniu (kontynuacja

numeracji z poprzednich Wyjaśnień):

2. Dotyczy „przedmiar_robot-oferta_ul._b._krzywoustego_etap_i.xlsx” poz. 9 d.1:

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w w/w pozycji kosztorysowej należy uwzględnić

demontaż oraz ponowny montaż bez zakupu nowych tarcz znaków drogowych.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza.

3. Dotyczy „przedmiar_robot-oferta_ul._b._krzywoustego_etap_i.xlsx” poz. 10 d.1:

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w w/w pozycji kosztorysowej należy uwzględnić

demontaż oraz ponowny montaż bez zakupu nowych słupków znaków drogowych.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza.

4. Dotyczy „przedmiar_robot-oferta_ul._b._krzywoustego_etap_i.xlsx” poz. 11 d.1:

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w w/w pozycji kosztorysowej należy uwzględnić

demontaż oraz ponowny montaż bez zakupu nowych słupków prowadzących.

Wyjaśnienie:

Należy uwzględnić demontaż oraz montaż nowych (wraz z zakupem) słupków

prowadzących.

5. Dotyczy „przedmiar_robot-oferta_ul._b._krzywoustego_etap_i.xlsx” poz. 11 d.1:

Wykonawca prosi o poprawienie opisu pozycji – informacja o słupkach do znaków

drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm została prawdopodobnie zamieszczona omyłkowo.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, zakres robót objętych w tej pozycji doprecyzowany jest w dalszej

części opisu.

http://www.pim.poznan.pl


Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. | pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań

tel. 61 884 20 10, 61 884 20 11 | fax 61 866 60 04 | e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl, www.pim.poznan.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy

KRS 0000503225, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86 | Kapitał zakładowy 4 100 000 zł

Strona 2 z 20

6. Dotyczy „przedmiar_robot-oferta_ul._b._krzywoustego_etap_i.xlsx” poz. 23 d.3:

Wykonawca zwraca się z prośbą o jednoznaczne określenie głębokości koryta pod pobocza

z destruktu oraz stosowną korektę opisu pozycji kosztorysowej.

Wyjaśnienie:

W pozycji należy ująć wykonanie zgodnie z dokumentacją i opisem koryta głębokości 20 cm

pod pobocze z destruktu.

7. Dotyczy „przedmiar_robot-oferta_ul._b._krzywoustego_etap_i.xlsx” poz. 23 d.3:

Wykonawca zwraca się z prośbą o jednoznaczne określenie głębokości koryta pod pobocza

z destruktu oraz stosowną korektę opisu pozycji kosztorysowej.

Wyjaśnienie:

W pozycji należy ująć wykonanie zgodnie z dokumentacją i opisem koryta głębokości 20 cm

pod pobocze z destruktu.

8. Dotyczy „przedmiar_robot-oferta_ul._b._krzywoustego_etap_i.xlsx” poz. 24 d.3:

Ze względu na kosztorysowe rozliczenie kontraktu, Wykonawca zwraca się z prośbą o

rozbicie w/w pozycji kosztorysowej na pozycję dotyczącą wykonania koryta pod

nawierzchnię opaski o grubości o grubości 21 cm w ilości 142 m2 oraz poz. polegającą na

wykonaniu koryta pod zakres remontu cząstkowego o grubości 30 cm w ilości 50 m2.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wprowadza w „przedmiar_robot-oferta_ul._b._krzywoustego_etap_i.xlsx”

następujące zmiany:

a. zmienia opis poz. 24 d.3 na: „Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod

warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (Wykonanie koryta

mechanicznie - profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruntach kat. III głębokość

koryta 21÷30 cm Wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i zagęszczenie

podłoża w gruntach kat. III głębokość koryta 21 cm - nawierzchnia opaski - 142 m2”

b. dodaje pozycję 24’ d.3 „Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod

warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (Wykonanie koryta

mechanicznie - profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruntach kat. III głębokość

koryta 21÷30 Wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i zagęszczenie podłoża

w gruntach kat. III głębokość koryta 30 cm - zakres remontu cząstkowego - 50 m2)”.

9. Dotyczy „przedmiar_robot-oferta_ul._b._krzywoustego_etap_i.xlsx” poz. 25 d.3:

Wykonawca zwraca się z prośbą o jednoznaczne określenie głębokości koryta pod odsadzki

w nawierzchni asfaltowej oraz stosowną korektę opisu pozycji.

Wyjaśnienie:

W pozycji należy ująć wykonanie zgodnie z dokumentacją (rys. 5 szczegół A i szczegół B)

koryta głębokości 20 cm pod konstrukcję odsadzki – warstwę podbudowy pomocniczej

grubości 20 cm z mieszanki C3/4. W związku z tym koryguje się opis pozycji na:
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„Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

w gruncie kat. I-IV (Wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i zagęszczenie podłoża

w gruntach kat. III głębokość koryta 11÷20 cm Wykonanie koryta mechanicznie -

profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruntach kat. III głębokość koryta 20 cm - podbudowa

pod odsadzki w nawierzchni asfaltowej (nakładka)”

10. Dotyczy „przedmiar_robot-oferta_ul._b._krzywoustego_etap_i.xlsx” poz. 26 d.3:

Wykonawca zwraca się z prośbą o jednoznaczne określenie głębokości koryta pod zabruk

na wyjeździe ze stacji paliw oraz stosowną korektę opisu pozycji.

Wyjaśnienie:

W pozycji należy ująć wykonanie zgodnie z dokumentacją i opisem koryta głębokości 66 cm

pod konstrukcję nawierzchni na wyjeździe ze stacji paliw.

11. Dotyczy „przedmiar_robot-oferta_ul._b._krzywoustego_etap_i.xlsx” poz. 28 d.3:

Wykonawca zwraca się z prośbą o jednoznaczne określenie grubości podbudowy

z kruszywa na poboczu utwardzonym oraz stosowną korektę opisu pozycji.

Wyjaśnienie:

W pozycji należy ująć wykonanie zgodnie z dokumentacją i opisem podbudowy z kruszywa

łamanego C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 grubości 15 cm na wyjeździe ze stacji paliw.

12. Dotyczy „przedmiar_robot-oferta_ul._b._krzywoustego_etap_i.xlsx” poz. 28’ d.3:

Wykonawca zwraca się z prośbą o jednoznaczne określenie grubości podbudowy

z kruszywa w zakresie remontu cząstkowego oraz stosowną korektę opisu pozycji.

Wyjaśnienie:

W pozycji należy ująć wykonanie zgodnie z dokumentacją i opisem podbudowy z kruszywa

łamanego C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 grubości 20 cm w zakresie remontu cząstkowego.

13. Dotyczy „przedmiar_robot-oferta_ul._b._krzywoustego_etap_i.xlsx” poz. 29 d.3:

Wykonawca zwraca się z prośbą o jednoznaczne określenie grubości podbudowy

betonowej C1.5/2 na poboczu utwardzonym i w zakresie remontu cząstkowego oraz

stosowną korektę opisu pozycji.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wprowadza w „przedmiar_robot-oferta_ul._b._krzywoustego_etap_i.xlsx”

następujące zmiany:

a. zmienia opis pozycji nr 29 d.3 na: „Podbudowa betonowa bez dylatacji - Wykonanie

warstwy wzmacniającej z kruszywa stabilizowanego cementem o klasie

wytrzymałości C1.5/2.0 (≤ 4.0 MPa) grubości 10 cm: - na poboczu utwardzonym

(zabruk na wyjeździe ze stacji paliw)”
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b. dodaje pozycję 29’ d.3: „„Podbudowa betonowa bez dylatacji - Wykonanie warstwy

wzmacniającej z kruszywa stabilizowanego cementem o klasie wytrzymałości C3/4

(≤ 6.0 MPa) grubości 15 cm - w zakresie remontu cząstkowego - 50 m2)”.

14. Dotyczy „przedmiar_robot-oferta_ul._b._krzywoustego_etap_i.xlsx” poz. 30 d.3:

Wykonawca zwraca się z prośbą o jednoznaczne określenie grubości podbudowy

betonowej C5/6 pod nawierzchnię opaski oraz stosowną korektę opisu pozycji.

Wyjaśnienie:

W pozycji należy ująć wykonanie zgodnie z dokumentacją i opisem podbudowy zasadniczej

z mieszanki C5/6 (<10 MPa) grubości 10 cm w konstrukcji nawierzchni opaski.

15. Dotyczy „przedmiar_robot-oferta_ul._b._krzywoustego_etap_i.xlsx” poz. 31 d.3:

Wykonawca zwraca się z prośbą o jednoznaczne określenie grubości podbudowy

betonowej C3/4 pod odsadzki w nawierzchni asfaltowej oraz stosowną korektę opisu

pozycji.

Wyjaśnienie:

W pozycji należy ująć wykonanie zgodnie z dokumentacją i opisem podbudowy zasadniczej

z mieszanki C3/4 (≤ 6.0 MPa) grubości 20 cm w konstrukcji odsadzki w nawierzchni

asfaltowej.

16. Dotyczy „przedmiar_robot-oferta_ul._b._krzywoustego_etap_i.xlsx” poz. 32 d.3:

Wykonawca zwraca się z prośbą o jednoznaczne określenie grubości podbudowy

betonowej C16/20 na poboczu utwardzonym oraz stosowną korektę opisu pozycji.

Wyjaśnienie:

W pozycji należy ująć wykonanie zgodnie z dokumentacją i opisem podbudowy zasadniczej

z mieszanki C16/20 (≤ 25.0 MPa) grubości 20 cm na wyjeździe ze stacji paliw.

17. Dotyczy „przedmiar_robot-oferta_ul._b._krzywoustego_etap_i.xlsx” poz. 34 d.4:

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że pobocze na zjeździe ok. km 0+800,00

należy wykonać z destruktu pochodzącego z frezowania nawierzchni asfaltowej.

Wyjaśnienie:

W pozycji należy ująć wykonanie zgodnie z dokumentacją i opisem pobocza z destruktu

bitumicznego z frezowania nawierzchni asfaltowej w obrębie zjazdu ok km 0+800, 1+460

i 1+700.

18. Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca prosimy o stosowną korektę

opisu poz. przedmiarowej 34 d.4.

Wyjaśnienie:
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W pozycji należy ująć wykonanie zgodnie z dokumentacją i opisem pobocza z destruktu

bitumicznego z frezowania nawierzchni asfaltowej w obrębie zjazdu ok km 0+800, 1+460

i 1+700.

19.Dotyczy „przedmiar_robot-oferta_ul._b._krzywoustego_etap_i.xlsx” poz. 38 d.4 i 38’ d.4:

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że w w/w pozycjach kosztorysowych

należy uwzględnić wyłącznie frezowanie nawierzchni, natomiast odwóz nadmiaru pofrezu

należy uwzględnić w pozycji 38’’ d.4.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z opisem w pozycjach nr 38 d.4 i 38’ d.4 należy uwzględnić frezowanie nawierzchni

wraz z transportem do 1 km natomiast w pozycji nr 38’’ d.4 należy uwzględnić wywóz

destruktu na bazę materiałową ZDM.

20. Dotyczy „przedmiar_robot-oferta_ul._b._krzywoustego_etap_i.xlsx” poz. 38’’ d.4:

Wykonawca zwraca się z prośbą o weryfikację ilości przedmiarowej – zgodnie z opisem

pozycji 38 d.4 oraz 38’ d.4 materiał z frezowania ujęty w poz. 38 d.4 należy odwieźć na Bazę

Materiałową ZDM (43,44 m3), natomiast ilość ujętą w pozycji 38’ d.4 należy wbudować na

pobocza (19,00 m3). W związku z powyższym ilość przedmiarowa w poz. dotyczącej

odwozu gruzu z frezowania powinna wynosić 43,44 m3.

Wyjaśnienie:

Koryguje się ilość przedmiarową pozycji nr 38’’ d.4 na 43,44 m3.

21. Dotyczy „przedmiar_robot-oferta_ul._b._krzywoustego_etap_i.xlsx” poz. 40 d.5:

Ze względu na kosztorysowe rozliczenie kontraktu, Wykonawca zwraca się z prośbą o

rozbicie w/w pozycji kosztorysowej na pozycję dotyczącą „humusowania z obsianiem skarp

przy grubości humusu 6÷15cm” oraz „humusowanie poboczy i pasa dzielącego z obsianiem

przy grubości warstwy humusu 15 cm”.

Wyjaśnienie:

W pozycji należy ująć zgodnie z dokumentacją humusowanie poboczy, skarp i pasa

dzielącego na grubość 15 cm; zwraca się uwagę, że ilość humusu z dowozu podana w

opisie odpowiada powierzchni przedmiaru 9 258 m2 i grubości 15 cm (9258*0,15=1388,70

m3).

22. Dotyczy „przedmiar_robot-oferta_ul._b._krzywoustego_etap_i.xlsx” poz. 42 d.6:

Wykonawca zwraca się z prośbą o oznaczenie na planach sytuacyjnych poszczególnych

typów barier.

Wyjaśnienie:

Zakres lokalizacji poszczególnych typów barier podano w dokumentacji projektowej na

rysunkach nr 2.1, 2.2, 2.3 i 2.4 „Plan sytuacyjny”.
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23. Dotyczy „przedmiar_robot-oferta_ul._b._krzywoustego_etap_i.xlsx” poz. 42 d.6:

Ze względu na kosztorysowe rozliczenie kontraktu, wykonawca zwraca się z prośbą

o rozbicie w/w pozycji kosztorysowej na poszczególne typy oraz odcinki początkowe

i końcowe barier.

Wyjaśnienie:

Długości poszczególnych typów barier wraz z odcinkami początkowymi i końcowymi

precyzyjnie podano w opisie pozycji przedmiaru, co należy uwzględnić w cenie

jednostkowej.

24. Dotyczy „przedmiar_robot-oferta_ul._b._krzywoustego_etap_i.xlsx” poz. 40 d.5:

Ze względu na kosztorysowe rozliczenie kontraktu, Wykonawca zwraca się z prośbą

o rozbicie w/w pozycji kosztorysowej na pozycję dotyczącą „humusowania z obsianiem

skarp przy grubości humusu 6÷15cm” oraz „humusowanie poboczy i pasa dzielącego z

obsianiem przy grubości warstwy humusu 15 cm”.

Wyjaśnienie:

W pozycji należy ująć zgodnie z dokumentacją humusowanie poboczy, skarp i pasa

dzielącego na grubość 15 cm; zwraca się uwagę, że ilość humusu z dowozu podana

w opisie odpowiada powierzchni przedmiaru 9 258 m2 i grubości 15 cm

(9258*0,15=1388,70 m3).

25. Dotyczy „przedmiar_robot-oferta_ul._b._krzywoustego_etap_i.xlsx” poz. 43 d.7:

Wykonawca prosi o jednoznaczne określenie krawężników jakie należy uwzględnić w w/w

pozycji kosztorysowej. Prosimy o poprawienie opisu pozycji kosztorysowej.

Wyjaśnienie:

W pozycji należy ująć wykonanie zgodnie z dokumentacją i opisem krawężnika betonowego

trapezowego 15/21x30x100 cm.

26.Dotyczy „przedmiar_robot-oferta_ul._b._krzywoustego_etap_i.xlsx” poz. 43 d.7 i 43’ d.7:

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w pozycji kosztorysowej 43 d.7 należy uwzględnić

wyłącznie montaż krawężników betonowych trapezowych o wymiarach 15/21x30x100 cm

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm bez uwzględniania kosztu wykonania ławy

betonowej, natomiast wykonanie ławy betonowej C12/15 dla w/w krawężników należy

skalkulować w pozycji 43’ d.7.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza się, że w pozycji kosztorysowej 43 d.7 należy uwzględnić

wyłącznie montaż krawężników betonowych trapezowych o wymiarach 15/21x30x100 cm

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm bez uwzględniania kosztu wykonania ławy

betonowej, natomiast wykonanie ławy betonowej C12/15 dla w/w krawężników należy

skalkulować w pozycji 43’ d.7.
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27.Dotyczy „przedmiar_robot-oferta_ul._b._krzywoustego_etap_i.xlsx” poz. 44 d.7 i 44’ d.7:

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w pozycji kosztorysowej 44 d.7 należy uwzględnić

wyłącznie montaż oporników betonowych o wymiarach 15x25x100 cm na podsypce

cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm bez uwzględniania kosztu wykonania ławy betonowej,

natomiast wykonanie ławy betonowej C12/15 dla w/w oporników należy skalkulować

w pozycji 44’ d.7.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, że w pozycji kosztorysowej 44 d.7 należy uwzględnić wyłącznie

montaż oporników betonowych o wymiarach 15x25x100 cm na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4 gr. 5 cm bez uwzględniania kosztu wykonania ławy betonowej, natomiast

wykonanie ławy betonowej C12/15 dla w/w oporników należy skalkulować w pozycji 44’ d.7.

28.Dotyczy „przedmiar_robot-oferta_ul._b._krzywoustego_etap_i.xlsx” poz. 46 d.7 i 46’ d.7:

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w pozycji kosztorysowej 46 d.7 należy uwzględnić

wyłącznie montaż obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce

cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm bez uwzględniania kosztu wykonania ławy betonowej,

natomiast wykonanie ławy betonowej C12/15 dla w/w obrzeży należy skalkulować w pozycji

46’ d.7.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, że w pozycji kosztorysowej 46 d.7 należy uwzględnić wyłącznie

montaż obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4 gr. 3 cm bez uwzględniania kosztu wykonania ławy betonowej, natomiast

wykonanie ławy betonowej C12/15 dla w/w obrzeży należy skalkulować w pozycji 46’ d.7.

29.Dotyczy „przedmiar_robot-oferta_ul._b._krzywoustego_etap_i.xlsx” poz. 47 d.7 i 47’ d.7:

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w pozycji kosztorysowej 47 d.7 należy uwzględnić

wyłącznie montaż ścieku drogowego „korytkowego” z prefabrykatów o wymiarach

60x50x15cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm bez uwzględniania kosztu

wykonania ławy betonowej, natomiast wykonanie ławy betonowej C12/15 dla w/w

prefabrykatów należy skalkulować w pozycji 47’ d.7.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, że w pozycji kosztorysowej 47 d.7 należy uwzględnić wyłącznie

montaż ścieku drogowego „korytkowego” z prefabrykatów o wymiarach 60x50x15cm na

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm bez uwzględniania kosztu wykonania ławy

betonowej, natomiast wykonanie ławy betonowej C12/15 dla w/w prefabrykatów należy

skalkulować w pozycji 47’ d.7.

30. Wykonawca zwraca się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o Projekt

Stałej Organizacji ruchu.

Wyjaśnienie:
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W ramach zadania stała organizacja ruchu jest odtwarzana bez zmian wobec czego nie jest

konieczny projekt stałej organizacji ruchu. Lokalizacja i rodzaj oznakowania poziomego jest

naniesiony na rysunki 2.1, 2.2, 2.3 i 2.4 „Plan sytuacyjny”. Przed przystąpieniem do rozbiórki

znaków pionowych należy wykonać ich inwentaryzację geodezyjną w celu późniejszego

odtworzenia ich lokalizacji.

31. Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ: który przepis załącznika nr 1 do SWZ określa „łączną

maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony” – czego wymaga

art. 436 pkt 3 Pzp? Który przepis załącznika nr 1 do SWZ określa kary, które może naliczyć

wykonawca – bez czego określenie ww. limitu „kar umownych, których mogą dochodzić

strony” (a nie tylko zamawiający – jedna ze stron) nie jest możliwe? Wykonawca wskazuje,

że § 11 ust. 6 załącznika nr 1 do SWZ określa limit wysokości kar umownych, do naliczenia

których będzie uprawniony zamawiający – nie zaś „łączną maksymalną wysokość kar

umownych, których mogą dochodzić strony”.

Wyjaśnienie:

Zapisy pozostają bez zmian.

Projekt umowy przewiduje sytuację, w których poszczególne strony są uprawnione

do nakładania kar umownych, a także, łączną wysokość takich kar umownych.

32. Dotyczy § 1 ust. 2 lit. a, § 1 ust. 9 oraz § 5 ust. 1 pkt 17-19 załącznika nr 1 do SWZ.

Proszę wskazać ustawową podstawę obciążenia wykonawcy spełnieniem świadczenia

nieokreślonego oraz niemożliwego do przewidzenia podczas przygotowania oferty w

zakresie „organizacji objazdów, przejazdów, dróg tymczasowych i czasowej organizacji

ruchu”. Zgodnie z brzmieniem § 1 ust. 2 lit. a załącznika nr 1 do SWZ wykonawca ma podjąć

się organizacji objazdów, przejazdów i dróg tymczasowych „bez względu na ich ilość”, a w

zakresie czynności wymienionych w § 5 ust. 1 pkt 17-19 załącznika nr 1 do SWZ wykonawca

ma m.in. ponieść opłaty i koszty dzierżawy terenu, jego przygotowania, wzmocnienia

podłoża pod drogi tymczasowe, wykonania remontów cząstkowych dróg objazdowych,

utrzymania kosztów objazdów, przejazdów, dróg tymczasowych, ich likwidacji itd. itd.

Ponadto na wykonawcę przerzucono „ryzyko zmian czasowej organizacji ruchu” m.in. co do

„ilości zmian czasowej organizacji ruchu” (§ 1 ust. 9 załącznika nr 1 do SWZ) oraz

konieczność poniesienia kosztów ww. organizacji ruchu „bez względu na ilość zmian” (§ 5

ust. 1 pkt 17 załącznika nr 1 do SWZ). W ww. sytuacjach wykonawca zamiast otrzymać od

zamawiającego jednoznaczne dane pozwalające obliczyć cenę oferty, ma domyślić się tego

zakresu – co jest ewidentnie sprzeczne z przepisami art. 99 ust. 1 i art. 103 ust. 1 Prawa

zamówień publicznych. Wykonawca – nawet w przypadku, w którym będzie zobowiązany do

opracowania, i przekazania do zaopiniowania projektu czasowej organizacji ruchu – nie

może być obciążany ryzykiem w ww. zakresie, zwłaszcza jeśli (zgodnie z § 4 ust. 2

załącznika nr 1 do SWZ) ma w swoim wynagrodzeniu uwzględnić koszty związane z ww.

organizacją ruchu.



Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. | pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań

tel. 61 884 20 10, 61 884 20 11 | fax 61 866 60 04 | e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl, www.pim.poznan.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy

KRS 0000503225, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86 | Kapitał zakładowy 4 100 000 zł

Strona 9 z 20

Wyjaśnienie:

Zgodnie z warunkami zamówienia wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu

czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót. Znając zakres wykonywanych

robót oraz ich lokalizację oraz uwarunkowania określone w SWZ może przewidzieć

okoliczności i wszystkie ryzyka jej wdrożenia.

33. Dotyczy § 1 ust. 4 załącznika nr 1 do SWZ: proszę wskazać ustawową podstawę

zobowiązania wykonawcy do złożenia oświadczenia zawartego w tym przepisie.

Wykonawca wskazuje, że nie jest zobowiązany ani kompetentny, aby oceniać, czy

dokumenty wymienione w § 1 ust. 3 załącznika nr 1 do SWZ „umożliwiają prawidłowe

zrealizowanie przedmiotu Umowy”, a ponadto nie ma obowiązku „zapoznania się z nimi

szczegółowo”, aby móc oświadczyć, że nie wnosi do niż żadnych uwag ani zastrzeżeń. Za

przygotowanie ww. dokumentów, w tym za wszelkie braki i wady tych dokumentów,

odpowiada wyłącznie i jedynie zamawiający – sporządzenie tych dokumentów jest

ustawowym obowiązkiem zamawiającego. Próba przerzucenia na wykonawcę ryzyk

związanych z brakami i wadami ww. dokumentów jest próbą uniknięcia przez

zamawiającego odpowiedzialności w ww. zakresie, ciążącej na zamawiającym z mocy

ustawy, a ponadto próbą zabezpieczenia się przez zamawiającego przed zastrzeżeniami

wykonawcy zgłoszonymi w myśl art. 651 kc i wystąpieniem przewidzianym w § 18 ust. 1

załącznika nr 1 do SWZ.

Wyjaśnienie:

Zapisy pozostają bez zmian.

Zgodnie z art. 651 k.c., jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy,

maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą

inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca

powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora.

Jak wskazuje się w doktrynie, Wykonawca ma obowiązek sprawdzania poprawności

dostarczonej dokumentacji projektowej. Sprawdzenia wstępnego dokonuje wykonawca

przed przystąpieniem do wykonania robót, ustalając w szczególności kompletność

elementów projektu oraz poprawność jego sporządzenia. Może to po pierwsze nastąpić

jeszcze w toku negocjacji z inwestorem, a wykonawca powinien już wówczas zwrócić uwagę

na dostrzeżone usterki projektu w celu ich usunięcia (T. Sokołowski [w:] Kodeks cywilny.

Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część szczególna, wyd. II, red. A. Kidyba, Warszawa

2014, art. 651, podobnie: J. Bieluk, K. Z. Zadykowicz-Sokół, Umowa o roboty budowlane w

Kodeksie cywilnym i Prawie zamówień publicznych, Warszawa 2020, s. 290 i n.).

34. Dotyczy § 1 ust. 6 załącznika nr 1 do SWZ: proszę wskazać ustawową podstawę

uprawnienia zamawiającego do „wskazania sposobu działania” w przypadku „jakichkolwiek

wątpliwości co do sposobu wykonania obowiązków wynikających” z umowy lub SWZ.

Wykonawca przypomina, że ustawowym obowiązkiem zamawiającego jest opisanie
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przedmiotu zamówienia w „sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie

dokładnych i zrozumiałych określeń” (art. 99 ust. 1 Pzp) – między umową a SWZ, a także

między dokumentami wchodzącymi w skład SWZ (np. między dokumentacją projektową a

STWiORB) nie mogą występować rozbieżności. Zamawiający jest zatem zobowiązany tak

przygotować opis przedmiotu zamówienia, aby nie było „jakichkolwiek wątpliwości co do

sposobu wykonania obowiązków wynikających” z umowy lub SWZ.

Wyjaśnienie:

Zapis pozostaje bez zmian

Przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz za

pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Tym niemniej, w przypadku

powstania ewentualnych rozbieżności, zastosowanie będzie miał § 1 ust. 6 załącznika nr 1

do SWZ, który ma zapewnić harmonijne współdziałanie stron w celu realizacji przedmiotu

umowy. Obowiązek współdziałania stron wynika m.in. z art. 8 ust. 1 PZP w związku

z art. 354 k.c.

35. Dotyczy § 2 ust. 1 i ust. 4 lit. c załącznika nr 1 do SWZ: dlaczego przepisy te mówią

o „terminie realizacji przedmiotu Umowy” i „terminie zakończenia przedmiotu Umowy”, a nie

o terminie zakończenia robót budowlanych – jak tego wymaga art. 436 § 1 Pzp? Z treści § 2

ust. 4 lit. c załącznika nr 1 do SWZ wynika ponadto, że „termin zakończenia przedmiotu

Umowy” przypada później niż termin zakończenia robót budowlanych.

Wyjaśnienie:

Termin zakończenia robót budowlanych określony jest w §2 ust.2 lit. b. W §2 ust.4

zamawiający określił jakie czynności należy wykonać w terminie określonym w §2 ust. 1 czyli

w terminie realizacji/zakończenia przedmiotu umowy.

36. Dotyczy § 2 ust. 4 lit. c załącznika nr 1 do SWZ: czy brak „akceptacji ostatecznego

obmiaru wykonanych robót budowlanych i ich ostatecznych kosztów” przez Zamawiającego

uniemożliwia wykonawcy zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego?

Wyjaśnienie:

Wykonawca może zgłosić, ale dokumenty będą niekompletne. Zgłoszenie nie będzie

spełniało warunków określonych w SWZ wraz z załącznikiem nr 1.

37. Dotyczy § 2 ust. 4 lit. c załącznika nr 1 do SWZ: czy brak akceptacji „wycenionego przez

Wykonawcę przedmiaru robót – oferta, uwzględniającego ilości ostatecznie wykonanych

robót” przez „odpowiednich inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz Inżyniera

Kontraktu/koordynatora inspektorów nadzoru” uniemożliwia wykonawcy zgłoszenie

gotowości do odbioru końcowego?

Wyjaśnienie:

Wykonawca może zgłosić, ale dokumenty będą niekompletne. Zgłoszenie nie będzie

spełniało warunków określonych w SWZ wraz z załącznikiem nr 1.
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38. Dotyczy § 2 ust. 4 lit. c załącznika nr 1 do SWZ: czy „Kierownik Projektu” i „osoby

reprezentujące Zamawiającego, uprawnione do zaciągania zobowiązań”, które w myśl ww.

przepisu mają złożyć podpisy na „wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót –

oferta, uwzględniającym ilości ostatecznie wykonanych robót”, mogą odmówić zrobienia

tego, jeśli ww. przedmiar robót – oferta został zaakceptowany przez „odpowiednich

inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz Inżyniera Kontraktu/koordynatora inspektorów

nadzoru”?

Wyjaśnienie:

Tak.

39. Dotyczy § 3 ust. 1 i ust. 3 załącznika nr 1 do SWZ: w jakim zakresie i w jakich granicach

Inżynier Kontraktu i zamawiający będą uprawnieni do zgłaszania uwag do harmonogramu?

Wyjaśnienie:

W granicach, które wynikają z technologii robót, założeń COR i mają wpływ na dotrzymanie

terminów umownych

40.Dotyczy § 3 ust. 4 załącznika nr 1 do SWZ: kto, w jaki sposób i na jakiej podstawie będzie

ustalał i rozstrzygał, czy wykonawca dochował terminu dwóch dni, o którym mowa w tym

przepisie, w tym w szczególności kto, w jaki sposób i na jakiej podstawie będzie ustalał i

rozstrzygał, kiedy było możliwe stwierdzenie „możliwości niedotrzymania umówionego

terminu wykonania przedmiotu Umowy (§ 2 ust. 1) bądź terminów KMwskazanych w § 2 ust.

2”?

Wyjaśnienie:

Przedstawiciele Zamawiającego, w szczególności, Inżynier Kontraktu i Kierownik Projektu

na podstawie wiedzy o przebiegu wykonywania zamówienia.

41. Dotyczy § 3 ust. 4 załącznika nr 1 do SWZ: co w przypadku, gdy dwudniowy termin na

poinformowanie zamawiającego, o którym mowa w tym przepisie, przypada w sobotę?

Wyjaśnienie:

Jeżeli ostatni dzień przypada w sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy

termin upływa dnia następnego.

42. Dotyczy § 3 ust. 4 załącznika nr 1 do SWZ: co w przypadku, gdy dwudniowy termin na

poinformowanie zamawiającego, o którym mowa w tym przepisie, przypada w dniu

ustawowo wolnym od pracy?

Wyjaśnienie:

Jeżeli ostatni dzień przypada w sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy

termin upływa dnia następnego.
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43. Dotyczy § 5 ust. 1 pkt 2 i 3 załącznika nr 1 do SWZ: proszę wymienić wszystkie składniki

„mienia Zamawiającego” znajdującego się na terenie budowy, które wykonawca – na swój

koszt i ryzyko – ma ochraniać.

Wyjaśnienie:

Przepisy § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 załącznika nr 1 do SWZ w sposób wyczerpujący określają

przewidywane obowiązki Wykonawcy. Nieruchomość, na której ma zostać zrealizowane

zadanie inwestycyjne, została opisana w dokumentacji projektowej.

44. Dotyczy § 5 ust. 1 pkt 7 załącznika nr 1 do SWZ: proszę wymienić wszystkie sytuacje, w

których zamawiający może żądać przerwania robót.

Wyjaśnienie:

Przytoczony zapis określa wyłącznie obowiązki Wykonawcy, jeżeli zajdzie wspomniana

okoliczność niezależnie od przyczyny ich zaistnienia.

45. Dotyczy § 5 ust. 1 pkt 2, 3 i 8 załącznika nr 1 do SWZ: czy „mienie Zamawiającego”,

o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz „majątek Zamawiającego”, o którym mowa w § 5

ust. 1 pkt 8, są tożsame? Jeśli nie – czym się różnią?

Wyjaśnienie:

Tak, są tożsame.

46. Dotyczy § 5 ust. 1 pkt 9 załącznika nr 1 do SWZ: czy prowadzenie robót na terenie

budowy wymaga uzyskania decyzji na dokonanie zajęcia pasa drogowego dot. miejsca

prowadzenia robót?

Wyjaśnienie:

Tak.

47. Dotyczy § 5 ust. 1 pkt 10 załącznika nr 1 do SWZ: proszę wskazać ustawową podstawę

obciążenia wykonawcy obowiązkiem „zapewnienia przejezdności” dróg, które znajdują się

poza terenem budowy. Wykonawca wskazuje, że § 5 ust. 1 pkt 10 załącznika nr 1 do SWZ

jest tak sformułowany, że wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za zdarzenia

ograniczające albo wyłączające przejezdność ww. dróg, znajdujących się poza terenem

budowy, nawet wówczas, gdy działaniem ani zaniechaniem wykonawca nie przyczynił się

do tych zdarzeń.

Wyjaśnienie:

Jeżeli wykonawca działaniem ani zaniechaniem nie przyczyni się do tych zdarzeń, nie

będzie za nie ponosił odpowiedzialności.

48. Dotyczy § 5 ust. 1 pkt 10 załącznika nr 1 do SWZ: czy posesje, o których mowa w tym

przepisie, są dostępne tylko z terenu budowy? Jeśli nie – dlaczego wykonawca ma

odpowiadać za „zabezpieczenie dojazdu” do tych posesji, skoro są one dostępne spoza
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terenu budowy? Jeśli tak – jaki jest związek między „zapewnieniem przejezdności” dróg

znajdujących się poza terenem budowy a dojazdem do ww. posesji z terenu budowy?

Wyjaśnienie:

Dotyczy posesji dostępnych z terenu budowy i tych na których dostępność będzie miała

wpływ czasowa organizacja ruchu.

49. Dotyczy § 5 ust. 1 pkt 13 załącznika nr 1 do SWZ: z jaką częstotliwością wykonawca ma

organizować narady, o których mowa w tym przepisie?

Wyjaśnienie:

Terminy spotkań oraz ich lokalizacja nie są określone. Zapis ten ma na celu poinformowanie

Wykonawcę, że z chwilą zaistnienia okoliczności spotkania Wykonawca powinien wspierać

Zmawiającego w takim spotkaniu.

50. Dotyczy § 5 ust. 1 pkt 20 załącznika nr 1 do SWZ: czy w trakcie realizacji zamówienia

publicznego wystąpi „konieczność wykonania na terenie budowy prac przez podmioty

trzecie”? Jeśli tak – proszę podać termin, kiedy wykonawca ma „udostępnić tym podmiotom”

teren budowy, wskazać część terenu budowy, którą wykonawca będzie zobowiązany

„udostępnić” oraz podać, do kiedy teren będzie „udostępniony” ww. podmiotom.

Wyjaśnienie:

W razie konieczności, jeżeli taka sytuacja zaistnieje.

51. Dotyczy § 7 ust. 2 lit. b załącznika nr 1 do SWZ: proszę wskazać ustawową podstawę

obciążenia wykonawcy obowiązkiem przygotowania planu bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia. Wykonawca wskazuje, że przygotowanie ww. planu jest ustawowym obowiązkiem

kierownika budowy, a nie wykonawcy.

Wyjaśnienie:

Kierownik budowy jest przedstawicielem Wykonawcy na budowie.

52. Dotyczy § 7 ust. 2 lit. c załącznika nr 1 do SWZ: proszę wskazać ustawową podstawę

obciążenia wykonawcy obowiązkiem przygotowania oświadczenia kierownika budowy o

przyjęciu obowiązków kierownika. Wykonawca zwraca uwagę, że – jak sama nazwa

wskazuje – tylko kierownik budowy może złożyć takie oświadczenie.

Wyjaśnienie:

Kierownik budowy jest przedstawicielem Wykonawcy na budowie.

53.Dotyczy § 7 ust. 2 lit. c załącznika nr 1 do SWZ: proszę wskazać ustawową podstawę, na

której zamawiający będzie „akceptował” oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu

obowiązków kierownika.

Wyjaśnienie:
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Jeżeli oświadczenie będzie zgodne ze stanem faktycznym wówczas zostanie

zaakceptowane.

54. Dotyczy § 8 ust. 4 załącznika nr 1 do SWZ: w jakim terminie – liczonym od informacji o

konieczności odbioru dokonanej wpisem do dziennika budowy – inspektor nadzoru dokona

odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu?

Wyjaśnienie:

Odbiory robót zanikających będą się odbywały na bieżąco, bez zbędnej zwłoki.

55. Dotyczy § 8 ust. 5 załącznika nr 1 do SWZ:

• W jakim terminie liczonym od przekazania mu Zestawienia „odpowiedni branżowo

inspektor nadzoru” sprawdzi i zaakceptuje Zestawienie?

Wyjaśnienie:

Jeśli z projektu umowy nie wynika konkretny termin, czynność będzie wykonana bez

zbędnej zwłoki.

• W jakiej formie „odpowiedni branżowo inspektor nadzoru” zaakceptuje Zestawienie?

Wyjaśnienie:

W formie umożliwiającej potwierdzenie akceptacji Zestawienia, np. poprzez złożenie

podpisu.

• W jakim terminie liczonym od przekazania mu Zestawienia Inżynier Kontraktu zatwierdzi

Zestawienie?

Wyjaśnienie:

Jeśli z projektu umowy nie wynika konkretny termin, czynność będzie wykonana bez

zbędnej zwłoki.

• Jakie warunki musi spełnić Zestawienie, żeby zostało uznane za złożone „w sposób

kompletny i prawidłowy”?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 do SWZ – musi być m.in. kompletne i prawidłowe

56. Dotyczy § 8 ust. 6 lit. g załącznika nr 1 do SWZ: w jakim terminie – liczonym od

przekazania mu „zestawienia ostatecznych wartości poszczególnych elementów robót

budowlanych” – inspektor nadzoru potwierdzi to zestawienie?

Wyjaśnienie:

Jeśli z projektu umowy nie wynika konkretny termin, czynność będzie wykonana bez

zbędnej zwłoki.

57. Dotyczy § 8 ust. 9 załącznika nr 1 do SWZ: w jakim terminie – liczonym od rozpoczęcia

czynności odbioru końcowego – komisja dokona odbioru końcowego?

Wyjaśnienie:

W terminie niezbędnym do dokonania odbioru końcowego
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58. Dotyczy § 14 ust. 2 pkt 4 załącznika nr 1 do SWZ: proszę wymienić oraz wyczerpująco

opisać wszystkie „zasady sztuki budowlanej”, których naruszenie przez wykonawcę będzie

uprawniało zamawiającego do odstąpienia od umowy.

Wyjaśnienie:

Pojęcie zasad sztuki budowlanej (inaczej zasady wiedzy technicznej) nie zostało

zdefiniowane prawnie. Jak wskazuje Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 15 grudnia

2009 roku (sygn. akt: P 105/08), „pojęcie "zasad wiedzy technicznej" istotnie nie jest wprost

zdefiniowane, ale - prócz rozumienia intuicyjnego, czyli fachowości i solidności wykonania -

z pomocą przychodzi tu art. 5 prawa budowlanego, stanowiący, że "obiekt budowlany (...)

należy (...) projektować i budować (...) zgodnie z zasadami wiedzy technicznej",

zapewniając między innymi: spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji,

bezpieczeństwa użytkowania i odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne, odpowiednie

warunki użytkowe, warunki BHP, odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej oraz

warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy”.

59. Wykonawca prosi o dopuszczenie do warstwy wiążącej i wyrównawczej kruszywa

drobnego niełamanego. Stosowanie tego materiału daje dobre rezultaty i jest zgodne

z wymaganiami najnowszych wytycznych WT-2 2014.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę.

60. Mając na uwadze rzetelne przygotowanie oferty, Wykonawca prosi o przesunięcie

terminu składania ofert na 24 lutego 2022 r.

Wyjaśnienie:

Informacja o zmianie terminu został zawarta w pkt. II. niniejszego pisma.

61. W udostępnionej dokumentacji przetargowej Zamawiający umieścił dwa różniące się

pomiędzy sobą zakresami przedmiary robót. Wnioskujemy o udostępnienie

ostatecznego/ujednoliconego kosztorysu ofertowego, który oferenci zobowiązani są

załączyć do formularza ofertowego.

Wyjaśnienie:

Wykonawcy zobowiązani są załączyć do formularza ofertowego przedmiar robót-oferta

w formacie excel, który został udostępniony celem przygotowania przez Wykonawców ofert

w sposób ujednolicony / porównywalny i zarazem kompletny co do zawartości i w tym sensie

jest traktowany jako wiążący w prowadzonym postępowaniu.

62. Wnioskujemy o udostępnienie dokumentów/obliczeń/badań, na podstawie których

została przyjęta ilość warstwy wyrównawczej do wykonania.

Wyjaśnienie:
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Wszystkie posiadane przez Zamawiającego dokumenty zostały udostępnione.

63. Zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiotem zamówienia jest m. in. Naprawa

spękań poprzez wypełnienie pęknięć metodą pasmową bez rozfrezowania, w ilości

24.671,00 m2. Jednocześnie, w opisie pozycji przedmiarowej wskazano, że „przyjęto do

wykonania 1.000,00 mb pęknięć”.

Wskazana rozbieżność, a szczególnie jednostka miary „m2”, sprawia, że Wykonawca nie

wie w jaki sposób pozycja ta będzie rozliczana. Na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy Prawo

zamówień publicznych, wnosimy o precyzyjne i jednoznaczne określenie sposobu

rozliczania wskazanych robót. W związku z powyższym wnioskujemy o przyjęcie jako

jednostki obmiarowej naprawy spękań 1 mb oraz uwzględnienie powyższego w

skorygowanym kosztorysie ofertowym.

Wyjaśnienie:

Zamawiający uwzględnia wniosek i koryguje przedmiar robót oferta w formacie excel. Tym

samym w pozostałych dokumentach obowiązującą jednostką obmiarowej naprawy spękań

jest mb. , ilość 1000.

64. Specyfikacja D.04.08.01 dopuszcza stosowanie kruszywa niełamanego, a specyfikacja

D.05.03.05a – wyklucza, co oznacza dwa różne badania typu dla tej samej mieszanki

AC16W. Prosimy o ujednolicenie wymagań dla warstwy wiążącej i wyrównawczej, poprzez

dopuszczenie kruszywa niełamanego drobnego do obydwóch warstw. Zgodnie z

dokumentem technicznym przywołanym w SST, tj. WT1-2014, materiał ten można stosować

do dolnych warstw konstrukcyjnych KR1-7.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę.

65. Dotyczy SST D-05.03.26a. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w dokumentacji dot.

siatki wzmacniającej: szklano-węglowej oraz węglowo-węglowej. Prosimy o jednoznaczne

określenie rodzaju siatki wzmacniającej przewidzianej przez Zamawiającego do

zastosowania na etapie realizacji zadania.

Wyjaśnienie:

Należy wbudować siatkę węglowo-węglową.

66.Wudostępnionej SST D.05.03.26a wskazano, że geosiatka powinna posiadać na górnej

powierzchni posypkę z piasku, natomiast dolna powierzchnia powinna być pokryta cienką
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folią zabezpieczającą. Po rozeznaniu rynku, wskazany zapis narzuca wyrób tylko jednego

producenta. Zwracamy się z wnioskiem o zgodę Zamawiającego na zastosowanie geosiatki

spełniającej projektowe parametry wytrzymałościowe bez konieczności posiadania posypki

oraz folii.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody.

67. Zgodnie z pkt. 7 Opisu Technicznego zachodzi konieczność wycinki 21 drzew oraz

krzewów o powierzchni 6 500 m2. Prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej, w której

należy ująć wykonanie ww. zakresu robót.

Wyjaśnienie:

Wycinka drzew i krzewów nie jest przedmiotem zamówienia.

68. Prosimy o potwierdzenie, że drzewa i krzewy przewidziane do wycinki nie wymagają

uzyskania zezwolenia na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych.

Wyjaśnienie:

Wycinka drzew i krzewów nie jest przedmiotem zamówienia.

69. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku stwierdzenia osobników i siedlisk gatunków

chronionych w czasie wykonywania robót, uzyskanie decyzji w trybie art. 56 Ustawy z dnia

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2020.55 tj.) na odstępstwa od zakazów w

stosunku do gatunków objętych ochroną określonych w art. 51 i 52, leży po stronie

Zamawiającego, a w przypadku wydłużających się procedur administracyjnych,

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminów umownych oraz wynagrodzenia

Wykonawcy.

Wyjaśnienie:

Wycinka drzew i krzewów nie jest przedmiotem zamówienia.

70. Prosimy o potwierdzenie, że drzewa i krzewy przeznaczone do usunięcia nie znajdują

się na działkach wpisanych do rejestru zabytków oraz że ewentualne uzyskanie decyzji

zezwalającej na wycinkę, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(Dz.U. 2020.55 tj.) i/lub ustawą o ochronie zabytków, leży po stronie Zamawiającego,

a koszty ewentualnych opłat administracyjnych za wycinkę nie obciążą Wykonawcy.

Wyjaśnienie:

Wycinka drzew i krzewów nie jest przedmiotem zamówienia.

71. Zgodnie z pkt. 2.2. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót nr D-02.03.01

materiał do formowania nasypów powinien charakteryzować się m. in. Wskaźnikiem

różnoziarnistości U≥4. Zgodnie z pkt. 2.8.2 „Wybór gruntów i materiałów do nasypów” normy

PN-S 02205: 1998 wskaźnik różnoziarnistości powinien wynosić co najmniej 3. W związku z
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powyższym wnioskujemy o zmianę zapisów SST D-02.03.01 i dopuszczenie wykonania

nasypów z materiału o wskaźniku różnoziarnistości U≥3

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza wykonanie nasypów z materiału o wskaźniku różnoziarnistości

U≥3

72. Dotyczy punktu 5.2 lit.b) SWZ. Prosimy o informację, czy Zamawiający ma jakieś

szczególne wymagania odnośnie urządzenia placu budowy, a jeśli tak to prosimy

o precyzyjne opisanie ich.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie ma szczególnych wymagań poza określonymi w SWZ wraz

z załącznikami.

73. Dotyczy punktu 25.9 SWZ. Wnosimy o doprecyzowanie tego wymogu. Z treści

ostatniego akapitu punktu 24 SWZ, który to traktuje o dacie podpisania umowy, Wykonawca

nie jest w stanie wywnioskować ile czasu Zamawiający będzie weryfikował poprawność

dokumentów wymienionych w punkcie 24 SWZ, a co za tym idzie, jaka będzie (choćby

orientacyjna) data podpisania umowy. W związku z tym wnosimy o zmianę treści

pierwszego punktora w punkcie 25.9 na następujący: „od dnia otrzymania wezwania, o

którym mowa w punkcie 24 SWZ przez minimum 195 dni kalendarzowych dla całości kwoty

zabezpieczenia”. Alternatywnie, wnosimy o określenie w ostatnim akapicie punktu 24 SWZ

ilości dni, w ciągu których Zamawiający zweryfikuje poprawność złożonych przez

Wykonawcę dokumentów, co pozwoli na jednoznaczne określenie wymaganego okresu

ważności koniecznego do wniesienia zabezpieczenia, opisanego w punkcie 25.9.

Wyjaśnienie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

74. Dotyczy §10 ust. 4 wzoru umowy. Z uwagi na sprawną realizację inwestycji, prosimy

o skrócenie terminu akceptacji projektu umowy podwykonawczej przez Zamawiającego

z 30 na 14 dni od otrzymania takiego projektu. Termin 30 dni jest niezrozumiały, rażąco długi

i zwiększający ryzyko Wykonawcy związane z terminową realizacją inwestycji.

Zamawiający wprowadza do wzoru umowy wnioskowaną zmianę.

75. Dotyczy §13 ust. 7 wzoru umowy. Określony w przytoczonym ustępie termin zwrotu

pozostałej na okres gwarancji i rękojmi część zabezpieczenia, jest niezgodny z Art. 453 ust.

3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z którym Zamawiający zwraca pozostałą

część zabezpieczenia „nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub

gwarancji”. Prosimy o zmianę zapisu tak by był zgodny z ustawą.

Wyjaśnienie:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.
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Zgodnie z § 8 ust. 18 Umowy, w terminie 7 dni od daty upływu okresu rękojmi, o której mowa

w § 12 ust. 1 Umowy, Zamawiający dokona, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy oraz

przedstawicieli Dysponenta, odbioru ostatecznego robót związanych z usunięciem wad

stwierdzonych i zaistniałych w przedmiotowym okresie. O jego terminie Zamawiający

zawiadomi Wykonawcę pisemnie za pośrednictwem poczty e-mail z 7-dniowym

wyprzedzeniem z jednoczesnym potwierdzeniem tego faktu listem poleconym.

Czynność odbioru ostatecznego stanowić będzie potwierdzenie, że okres rękojmi upłynął.

Zgodnie z § 12 ust. 6 Umowy, okresy rękojmi i gwarancji naprawionego elementu ulegają

wydłużeniu o czas usunięcia wady. Stąd, gdyby podczas odbioru ostatecznego okazało się,

że zaistniałe i stwierdzone wady nie zostały usunięte, wówczas rękojmia biegłaby dalej.

Na podstawie kwestionowanego § 13 ust. 7 Umowy, Zabezpieczenie należytego wykonania

Umowy w wysokości 30% jego wartości będzie zwolnione lub zwrócone Wykonawcy wraz z

należnymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu, wynikającymi z

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek

bankowy Wykonawcy w ciągu 15 dni od daty odbioru ostatecznego.

Powyższa regulacja pozostaje w zgodzie z art. 453 ust. 3 PZP, albowiem to skutecznie

dokonany odbiór ostateczny decydować będzie, czy okres rękojmi upłynął.

76. Dotyczy §15 ust. 4 wzoru umowy. Wykonawca wnosi o usunięcie wskazanego ustępu.

Wykonawca wskazuje, iż w przypadku, gdy nastąpi znaczące wydłużenie okresu realizacji

umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca może

ponieść stratę, której nie mógł przewidzieć w momencie składania oferty w przetargu.

W związku z tym, Zamawiający nie może wykorzystywać swojej dominującej pozycji

i wprowadzać zapisu, który pozbawiłby Wykonawcę dochodzenia należnego mu

odszkodowania.

Wyjaśnienie:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

II. Zmiana własna Zamawiającego.

Wprowadza się do przedmiaru pozycję 33’ d.3 „Podbudowa bitumiczna AC 22 P 35/50

grubości 7 cm – zakres remontów cząstkowych” z ilością przedmiarową 50 m2. Wymagania

dla mieszanki wg WT-2 2014.

III. Zamawiający udostępnia na stronie internetowej ujednolicony przedmiar robót-oferta

uwzględniający zmiany, o których mowa w niniejszych Wyjaśnieniach.

IV.W związku z udzieleniem Wyjaśnień / wprowadzeniem zmian dot. treści SWZ, o których

mowa w pkt. I-II Zamawiający zmienia termin składania / otwarcia ofert na dzień

28 stycznia 2022 r. (godziny pozostają bez zmian).
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Uwaga: odpowiedniej zmianie ulega również termin związania ofertą wskazywany

w dokumentach zamówienia – zmiana na dzień 26 lutego 2022 r. (należy uwzględnić

w wadiach składanych w formach niepieniężnych).

Odpowiedniej zmianie ulegają zapisy ogłoszenia o zamówieniu oraz informacji

o zamówieniu zamieszczanej na miniportal.uzp.gov.pl.

Załączniki:

1. Ujednolicony przedmiar robót-oferta.

Otrzymują:

1. Wykonawcy w postępowaniu poprzez stronę internetową;
2. a/a

Sprawę prowadzi: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email:
dawid.kozlowski@pim.poznan.pl

Pismo sporządził/a: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email:
dawid.kozlowski@pim.poznan.pl
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