
Radomsko, 17.01.2014 r.

Wszyscy nabywcy
specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia

Dotyczy:  Budowa nowego składowiska balastu i odpadów posortowniczych na terenie Zakładu  
    Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie o pow. całkowitej 21.500 m2 i 
     chłonności 155940 m3 (kwatera nr 1)

 

W odpowiedzi na otrzymane zapytania od Wykonawcy działając na podstawie art. 38 ust. 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z 
późniejszymi zmianami), Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Pytanie 1:
Zwracamy się z prośbą o jednoznaczne wskazanie okresu rękojmi ?
Odpowiedź:
Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady wygasają po upływie roku, licząc od dnia wykonania przez 
Wykonawcę  zobowiązania  wynikającego  z  Umowy,  tj.  daty  odbioru  stwierdzonej  w  protokole 
odbioru końcowego.

Pytanie 2:
Prosimy  o  wyjaśnienie,  czy  Zamawiający  posiada  pozwolenie  zintegrowane  na  składowisko
objęte niniejszym postępowaniem przetargowym, które jest  niezbędne do uzyskania pozwolenia
na użytkowanie?
Odpowiedź:
Zamawiający  nie  posiada  pozwolenia  zintegrowanego  na  składowisko  objęte  przedmiotem 
realizacji.

Pytanie 3:
Prosimy  o  wyjaśnienie,  czy  Zamawiający  przedłuży  termin  realizacji  zadania  w  zakresie
uzyskania  pozwolenia  na  użytkowanie,  w  przypadku  braku  dokumentów  niezbędnych  do
uzyskania pozwolenia na użytkowanie?
Odpowiedź:
Wykonawca  otrzyma  niezbędne  dokumenty  na  30  dni  przed  zakończeniem  przedmiotowego 
zadania celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów. 

Pytanie 4:
W rozdziale  5  pkt.  1  ppkt.  1)  b/.  SIWZ zapisano,  że  Wykonawcy ubiegający się  o  udzielenie
zamówienia na spełnienie warunku wiedzy i  doświadczenia winni wykonać w okresie ostatnich
pięciu  lat  przed  upływem terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest
krótszy  -  w  tym okresie  minimum jeden  obiekt,  w  którym  wartość  robót  ziemnych  wynosiła
minimum 2,5 mln zł  brutto.  Prosimy o wyjaśnienie,  czy przez obiekt należy rozumieć kwaterę
składowiska odpadów lub składowisko odpadów?
Odpowiedź:
Przez obiekt należy rozumieć nie tylko kwaterę składowiska odpadów lub składowisko odpadów.
Pojęcie „obiekt budowlany” zostało zdefiniowane w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) jako:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowla stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury.



Pytanie 5:
Zgodnie z  rozdziałem 6 pkt.  1  ppkt.  19)  SIWZ do oferty należy załączyć  zaparafowany przez
wykonawcę projekt umowy. Katalog dokumentów i oświadczeń jakich może żądać Zamawiający
od  Wykonawcy  określa  Rozporządzenie  Prezesa  Rady  Ministrów  z  19.02.2013  r.  w  sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane. Wzór umowy nie jest dokumentem wymaganym od Wykonawcy
w  postępowaniu  przetargowym,  prosimy  o  wyjaśnienie,  czy  wystarczającym  będzie,  gdy
Wykonawca  załączy  wraz  z  ofertą  przetargową  oświadczenie  o  treści:  „oświadczamy,  że
załączony  do  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  wzór  umowy,  został  przez  nas
zaakceptowany  bez  zastrzeżeń  i  zobowiązujemy  się  w  przypadku  wyboru  naszej  oferty  do
zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego”?
Odpowiedź:
Zgodnie  z  Rozdziałem 6  ust.  1  pkt.  19  SIWZ do  oferty  należy  załączyć  zaparafowany  przez
Wykonawcę projekt umowy – załącznik nr 7 do SIWZ.

Pytanie 6:
Ponieważ otwarcie  ofert  zgodnie z  SIWZ wyznaczono na godzinę 1310 czy na kopercie  należy
wpisać między innymi: „nie otwierać przed dniem 24.01.2014 r., godz.1310, a nie 1300 ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie  widzi  potrzeby zmiany powyższych zapisów. Miejsce oraz termin składania i 
otwarcia ofert został określony w Rozdziale 13 SIWZ.

Pytanie 7:
W  §  8  ust.  1  pkt.  b)  wzoru  umowy  -  „Kary  umowne"  zapisano,  że  Wykonawca  zapłaci
Zamawiającemu kary umowne:
„za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia brutto,  określonego w § 5 ust.  1 za każdy dzień  opóźnienia liczonego  od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad"
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zmieni zapisy § 8 ust. 1 pkt. b) wzoru umowy na:
„za  zwłokę  w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,2 %
wynagrodzenia  brutto,  określonego  w  §  5  ust.  1  za  każdy  dzień  zwłoki  liczony  od  dnia
wyznaczonego na usunięcie  wad" gdyż Wykonawca odpowiedzialny jest  tylko za  zwłokę,  czyli 
zawinione (z  przyczyn zależnych od Wykonawcy)  opóźnienie.  Opóźnienie może być  natomiast 
niezależne od Wykonawcy (np. klęska żywiołowa, niesprzyjające warunki atmosferyczne itp) i nie 
może podlegać karze umownej - Wykonawca jest odpowiedzialny tylko i wyłącznie za zwłokę - 
czyli  zawinione  opóźnienie.  Jeśli  tak  to  prosimy o zamieszczenie  zmienionej  treści  umowy na 
stronie internetowej Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany zapisów § 8 ust. 1 pkt. b projektu umowy.

Pytanie 8:
Zgodnie  z  zasadą  równości  stron  umowy  prosimy  o  wyjaśnienie,  czy  Zamawiający  do  treści
umowy doda zapisy dotyczące możliwości ubiegania się o odszkodowanie na zasadach ogólnych
przez  obie  strony umowy?  Jeśli  tak  to  prosimy o  zamieszczenie  zmienionej  treści  umowy na
stronie internetowej Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje możliwości modyfikacji treści § 8 ust. 3 projektu umowy. 

Pytanie 9:
Zgodnie  z  §  9  ust.  1  pkt.  3)  wzoru  umowy  -  „Umowne  prawo  odstąpienia  od  umowy"
Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy,  gdy  Wykonawca  realizuje  roboty
przewidziane  niniejszą  umową  w  sposób  niezgodny  z  niniejszą  umową,  dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego - w terminie 14 dni od
dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności. Prosimy o uzupełnienie tego zapisu,
polegające  na  złagodzeniu  sankcji  poprzez  wprowadzenie  najpierw  pisemnego  wezwania
Wykonawcy  do  prawidłowej  realizacji  przedmiotu  umowy  (wraz  z  wyznaczeniem  mu
obiektywnego  terminu  do  usunięcia  niezgodności),  a  dopiero  gdy  po  pisemnym  wezwaniu
Zamawiającego  Wykonawca  nadal  będzie  naruszał  postanowienia  umowy  -  prawo  do
odstąpienia od niej.



Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 9 ust. 1 pkt. 3 projektu umowy.

Pytanie 10:
§ 10 wzoru umowy dotyczy umów o podwykonawstwo w rozumieniu art. 647 1 K.C.?
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 11:
W § 11 ust. 3 wzoru umowy zapisano, że w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do
bezpłatnego  usunięcia  wad  i  usterek  w  terminie  7  dni,  licząc  od  daty  otrzymania  pisemnego
zgłoszenia.  Prosimy  o  modyfikację  w/w  zapisów  §11  ust.  3  wzoru  umowy,  ponieważ  może
wystąpić sytuacja, w której  Wykonawca z obiektywnego lub technicznego punktu widzenia nie
będzie w stanie  usunąć wad i  usterek w ciągu 7 dni,  ze względu na np.  niekorzystne warunki
atmosferyczne,  poprzez  wprowadzenie  zapisu  np.  „w  terminie  technicznie  uzasadnionym  i
koniecznym do ich usunięcia".
Odpowiedź:
Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  zapisów  § 11  ust.  3  projektu  umowy  w  ten  sposób,  że 
zastępuje  określenie  „w terminie  7  dni”  określeniem „w odpowiednim terminie  wyznaczonym 
przez  Zamawiającego”.  Zmodyfikowany  projekt  umowy  został  zamieszczony  na  stronie 
internetowej Zamawiającego www.pgk-radomsko.pl.

Pytanie 12:
Zgodnie z przedmiarem robót drenaż ma być z rur PCV, zgodnie z projektem z rur PEHD. Czy 
drenaż ma być wykonany z rur PEHD ?
Odpowiedź:
Zgodnie  z  załączonym  projektem  budowlanym  -  "Drenaż  zagospodarowanie  odcieków"
tj. drenaż ma być wykonany z rur perforowanych PEHD Dn 300 mm. 

   W I C E P R E Z E S
Zarządu Spółki
         / — /
Jakub Jędrzejczak


