
Zdzieszowice, dnia 17.05.2021 r.

G M I N A    Z D Z I E S Z O W I C E
Znak sprawy :  ZB.271.4.2021

WYKONAWCY ZAINTERESOWANI POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE
PRZEDMIOTOWEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie

podstawowym bez możliwości negocjacji na: „Przebudowa ul. Wschodniej w Zdzieszowicach” -
znak sprawy:  ZB.271.4.2021

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zmianami ) (dalej: „ustawa Pzp”), poniżej przedstawia

treść  zapytań  złożonych  w  wyżej  wymienionym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia

publicznego oraz przedkłada następujące odpowiedzi/wyjaśnienia:

Zapytanie nr 1:
§2 Umowy -  Załącznik  nr  6  do  SWZ  Wykonawca  wnosi  o  zmianę  terminu  realizacji  umowy

zgodnie z art. 436 pkt 1 pzp.

Odpowiedź na zapytanie nr 1:

Zamawiający  nie  wyraża  zgody na  zmianę  terminu  realizacji  określonego  datą  ze  względu  na

finansowanie  zadania  powiązane  ściśle  z  bieżącym  rokiem  budżetowym  oraz  warunkami

atmosferycznymi koniecznymi do układania masy asfaltowej.

Zapytanie nr 2:
§4 ust.  13 pkt.13)  Umowy -  Załącznik nr  6  do SWZ  Wnosimy o usunięcie  zapisu,  gdyż obecny zapis  jest
niezgodny z art. 40 Ustawy o Drogach Publicznych. Skoro zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i wymiar opłaty
oraz ewentualne nałożenie kary następuje w drodze decyzji administracyjnej, należy wskazać, iż zobowiązanym z
tego tytułu jest strona, czyli inwestor. Wskazane przez dr K. Sobieralskiego (Zajęcie pasa drogowego a zamówienia

publiczne Przetargi Publiczne nr 3/2007, s. 27) stanowisko zostało powszechnie przyjęte przez UZP, który uznaje za

niedopuszczalne praktyki stosowane przez zamawiających, wyłaniających wykonawcę w trybie przepisów ustawy z

dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo zamówień  publicznych  (dalej:  Pzp),  gdy  już  w specyfikacji  istotnych  warunków

zamówienia (art. 36 ust. 1 Pzp) określa się, że wykonawcę obciążać będą koszty zajęcia pasa drogowego (opłaty i kary).

Zatem jeśli w trakcie przeprowadzanej inwestycji zachodzi konieczność zajęcia pasa drogowego, to uzyskanie
zezwolenia,  wniesienie  opłaty czy też poniesienie  konsekwencji  niezastosowania się do przepisów należy do
zadań  zamawiającego.  W związku  z  powyższym,  wnioskujemy  o  usunięciu  z  SIWZ  zapisów  dotyczących
poniesienia kosztów związanych z zajęciem pasa ruchu drogowego przez Wykonawcę.

Odpowiedź na zapytanie nr   2  :  

Opłata za zajęcie pasa drogowego dotyczy wyłącznie opłaty za zajecie pasa drogi powiatowej na

czas prowadzonych robót zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Krapkowickiego nr 84/2016 (decyzja

załączona do SWZ).

Zapytanie nr 3:
§9 ust. 3 i 5 Umowy - Załącznik nr 6 do SWZW związku z krótkim terminem realizacji. Wykonawca wnosi o

skrócenie terminu do 7 dni.

Odpowiedź na zapytanie nr   3  :  

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.



Zapytanie nr   4  :  
§21 ust. 1 pkt. 7) Umowy - Załącznik nr 6 do SWZ Wykonawca wnosi o zmianę zapisu na karę w wysokości 0,2

% wynagrodzenia netto Podwykonawcy w celu zachowania proporcjonalności kary.

Odpowiedź na zapytanie nr   4  :  

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Zapytanie nr   5  :  
§7, ust. 2 pkt c) i d) Umowy - Załącznik nr 6 do SWZ W związku z wymogiem wskazanym w § 7, ust. 2 pkt c) i
d)  Umowy dotyczącym zakresu ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  Wykonawcy,  tj.  ubezpieczenia  od
szkód powstałych w wyniku błędów w dokumentacji powykonawczej oraz ubezpieczenia od wad i braków w
dokumentacji  powykonawczej.  Wykonawca  zwraca  się  o  określenie  jakiego  konkretnie  ubezpieczenia
Zamawiający  oczekuje,  gdyż  nie  jest  to  standardowy  zakres  ochrony  ubezpieczeniowej  odpowiedzialności
cywilnej, usunięcie w/w wymogów bądź potwierdzenie, że ubezpieczone ma być ryzyko błędów projektowych.

Odpowiedź na zapytanie nr   5  :  

Zamawiający usuwa w załączniku nr 6 do SWZ w §7, ust. 2 projektu umowy: punkty c) oraz d).

Zapytanie nr   6  :  
Mając na uwadze treść § 7, ust. 3 Umowy Wykonawca wskazuje, iż o ile jest to wymóg dotyczący ubezpieczenia,
to w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie ma możliwości aby ubezpieczenie to objęło ochroną
przejęcie  odpowiedzialności  Zamawiającego  za  wszelkie  roszczenia  skierowane  wobec  Niego,  dotyczące
jakichkolwiek zaistniałych szkód, kosztów i wydatków związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonywaniem
Przedmiotu umowy. W związku z powyższym proponujemy modyfikację treści § 7 Umowy w ten sposób, że w
miejsce ust. 3 wpisany zostanie wymóg ujęcia Zamawiającego w polisie Wykonawcy w zakresie realizowanego
kontraktu  jako  współubezpieczonego,  co  spowoduje,  że  ubezpieczycielowi  nie  będzie  przysługiwał  regres
ubezpieczeniowy do Zamawiającego.

Odpowiedź na zapytanie nr   6  :  

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Zapytanie nr   7  :  
Wykonawca  wnosi  o  doprecyzowanie  ilości  oraz  wymiarów  tablic  informacyjno-promocyjnych  dot.
dofinansowania o których mowa w §4, ust. 2 pkt. 1).

Odpowiedź na zapytanie nr   7  :  

Zamawiający w §4, ust. 2 pkt. 1) projektu umowy usuwa wyrazy  „w tym tablice informacyjno-

promocyjne dot. dofinansowania” ze względu na nie uzyskanie dofinansowania do przedmiotowego

zadania.

Burmistrz Zdzieszowic 

Sybila Zimerman

/Podpisany elektronicznie/


		2021-05-17T09:22:49+0200




