Rzeszów 02.04.2019 r.
ZDP-5-DZP/373/PRGiPID/2/2019

WYJAŚNIENIE
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1416R Tyczyn - Nowy Borek - Błażowa
w km od 0+745 do 7+945
Powiat Rzeszowski w terminie przewidzianym w art. 38 Ustawy Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej Pzp, otrzymał wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia do w/w postępowania
Działając w oparciu o art. 38 ust.1a, Pzp Powiat Rzeszowski wyjaśnia:
L.p.
1.

Treść pytania
„W związku z opublikowaniem przez Zarząd Dróg
Powiatowych
w
Rzeszowie
postępowania
przetargowego „ Przebudowa drogi powiatowej Nr
1426R Błażowa – Piątkowa – Harta w km od 5+145
do 12+560 realizowanego w ramach Programu
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata 2016-2019” – nr postępowania
061/19 i po przeanalizowaniu SIWZ oraz pozostałych
szczegółowych specyfikacji do przetargu, zwracamy
się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści
zastosowanie w ww. postępowaniu geosiatki z kordu
stalowego. Szczegółowe cechy tego materiału, jak
również sposób układania (tożsamy z innymi
geosiatkami) zawiera specyfikacja techniczna, którą
przesyłamy w załączeniu. Stal, wykorzystywana do
produkcji tego materiału, w przeciwieństwie do
materiałów syntetycznych, nie traci swoich
parametrów (wysoka sztywność) w trakcie
układania na niej warstw asfaltowych.
Według naszej oceny, co potwierdzają
badania przeprowadzone przez BRRC (Belgian Road
Research Centre) – Belgijski Instytut Drogowy,
proponowany przez nas materiał bardzo skutecznie
zabezpiecza nowo układane warstwy asfaltowe przed
spękaniami (odbitymi) na przykład na łączeniu starej
konstrukcji z nową – na poszerzeniach, lub na
podbudowach o charakterze sztywnym. Siatka
z kordu stalowego ogranicza deformacje
plastyczne i redukuje ugięcia nawierzchni
bitumicznej. Jednocześnie jest materiałem prostym
w układaniu i nie stwarza problemów wykonawczych
przy układaniu na nim warstw z mma, co potwierdzają
zadania wykonane na drogach w Polsce. Działa on
jako materiał przeciwspękaniowy, wykazuje się dobrą
sczepnością, jest łatwy w trakcie instalacji (brak
efektu przyklejania się do kół samochodów z masą
lub gąsienic rozściełacza) i przy frezowaniu warstw z
mma po latach. Może być układany zarówno pod
warstwą wiążącą jak i ścieralną.

Wyjaśnienie
Zamawiający określił rodzaj siatki w oparciu
o dokumentację projektową. Zamawiający
nie dopuszcza składania ofert wariantowych
– zapisy zamieszczone są w §3.3. ust. 2
Instrukcji dla Wykonawców stanowiącej Rozdział
1 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oraz w ogłoszeniu sekcja IV.1.5.

Dla siatki z kordu stalowego prawnym
dokumentem odniesienia jest norma zharmonizowana
PN-EN 15381 Geotekstylia i wyroby pokrewne –
Wymagania
w
odniesieniu
do
wyrobów
stosowanych w nawierzchniach i nakładkach
asfaltowych.
W związku z powyższym wnosimy o
dopuszczenie przez Zamawiającego do zastosowania
opisanego powyżej materiału.”
Ponadto
Wykonawca
przekazał
STWiORB
D.05.03.26G Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni
asfaltowej przed spękaniami odbitymi.
2.

Dotyczy wzór umowy § 1 ust. 4: Wnosimy o
określenie hierarchii dokumentów celem uniknięcia
sporów w przypadku wystąpienia rozbieżności
pomiędzy zapisami poszczególnych dokumentów,
który z nich jest wiążący.

Zamawiający nie wskazał hierarchii dokumentów
- wskazane w umowie dokumenty są więc
równoważne.

3.

Dotyczy wzór umowy §5 ust. 3: Wnosimy o
dookreślenie „pisemnych” poleceń Inspektora
Nadzoru - celem uniknięcia rozbieżności
interpretacyjnych.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

4.

Dotyczy wzór umowy § 7 ust. 4: Prosimy o
dookreślenie szkody „powstałe z winy Wykonawcy”.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

5.

Dotyczy wzór umowy § 7 ust. 5: Prosimy o
dookreślenie szkody „powstałe z winy Wykonawcy”
oraz „pisemnego” wezwania Zamawiającego.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

6.

Dotyczy wzór umowy §7 ust. 7 ppkt 4) Wnosimy o
dookreślenie: w przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia jakiegokolwiek elementu pasa drogowego
„z winy Wykonawcy”.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

7.

Dotyczy wzór umowy § 11 ust. 3: Prosimy o
udzielenie odpowiedzi na pytanie w jakim terminie
nastąpi odbiór przez Zamawiającego. Podano jedynie
datę kiedy się rozpocznie.

Zamawiający zmienia w § 11 ust.3.
Zapis o treści:
Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do
odbioru częściowego robót w ciągu 7 dni od dnia
pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę
gotowości do odbioru potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru. Zamawiający dokonuje
odbioru robót z udziałem Wykonawcy. Z odbioru
częściowego robót Zamawiający sporządza
protokół odbioru częściowego, który podpisują
strony umowy.
Otrzymuje brzmienie:
Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do
odbioru częściowego robót w ciągu 7 dni od dnia
pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę
gotowości do odbioru potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru. Zamawiający dokona
odbioru częściowego w ciągu 14 dni od dnia
przystąpienia do odbioru, o ile zrealizowane
roboty i dokumenty są zgodne z umową.
Zamawiający dokonuje odbioru robót z udziałem
Wykonawcy. Z odbioru częściowego robót
Zamawiający sporządza protokół odbioru
częściowego, który podpisują strony umowy.

8.

Dotyczy wzór umowy §11 ust. 6: Prosimy o udzielenie
odpowiedzi na pytanie w jakim terminie nastąpi odbiór
końcowy przez Zamawiającego. Podano jedynie datę
kiedy się rozpocznie.

Zamawiający zmienia w § 11 ust.6.
Zapis o treści:
Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do
odbioru końcowego w ciągu 7 dni od dnia
przedłożenia
kompletnego
operatu
kolaudacyjnego o którym mowa w ust. 5.
Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Z odbioru
końcowego Zamawiający sporządza protokół
odbioru końcowego, który podpisują strony
umowy.
Otrzymuje brzmienie:
Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do
odbioru końcowego w ciągu 7 dni od dnia
przedłożenia
kompletnego
operatu
kolaudacyjnego o którym mowa w ust. 5.
Zamawiający dokona odbioru w ciągu 30 dni od
daty przystąpienia do odbioru. Zamawiający
dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy
i Inspektora Nadzoru. Z odbioru końcowego
Zamawiający sporządza protokół odbioru
końcowego, który podpisują strony umowy.

9.

Dotyczy wzór umowy § 11 ust. 7: Prosimy o udzielnie
odpowiedzi na pytanie czy Zamawiający wydłuży 14
dniowy termin na usunięcie wad jeśli rodzaj wad/
technologia ich usuwania będzie wymagała ustalenia
dłuższego terminu na usunięcie?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

10.

Dotyczy wzór umowy § 11 ust. 8: Prosimy o
dookreślenie „pisemnego” powiadomienia przez
Zamawiającego oraz o udzielenie odpowiedzi na
pytanie czy Zamawiający wydłuży 7 dniowy termin na
usunięcie wad jeśli rodzaj wad/ technologia ich
usuwania będzie wymagała ustalenia dłuższego
terminu na usunięcie?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

11.

Dotyczy wzór umowy § 11 ust. 10: Prosimy o
udzielenie odpowiedzi na pytanie czy Zamawiający
wydłuży 7 dniowy termin na usunięcie wad jeśli rodzaj
wad/ technologia ich usuwania będzie wymagała
ustalenia dłuższego terminu na usunięcie?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

12.

Dotyczy wzór umowy § 12 ust. 1 Wnosimy o
udzielenie odpowiedzi na pytanie: „Czy w przypadku
ustawowej zmiany stawki podatku VAT (tj. jej
zwiększenia), Zamawiający podwyższy kwotę brutto?
Prosimy o udzielenie odpowiedzi twierdzącej lub
przeczącej, nie rodzącej wątpliwości
interpretacyjnych.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

13.

Dotyczy wzór umowy § 17 ust. 3: Prosimy o
dookreślenie „pisemnego” wezwania.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

14.

Dotyczy wzór umowy § 18 ust. 2 pkt 1): Prosimy o
udzielenie odpowiedzi na pytanie co Zamawiający
rozumie pod pojęciem uznania przez Zamawiającego
zamówienia za należycie wykonane? Czy jest to data
podpisania protokołu odbioru końcowego?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

15.

16.

Dotyczy wzór umowy § 19 ust. 1 pkt 1) Wnosimy o
modyfikację kary za „opóźnienie” na karę za „zwłokę.
Wykonawca nie może odpowiadać za opóźnienia w
dotrzymaniu terminów umownych zależne np. od
Zamawiającego. Na poparcie niniejszego stanowiska
można wskazać wyrok SN z dnia z 17.06.2003 r.. III
CKN 122/01: “Kara umowna ma na celu naprawienie
szkody poniesionej przez wierzyciela na skutek
niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązania. W art. 483 § 1 k.c. wyraźnie mowa jest
o naprawieniu szkody, które następuje przez zapłatę
kary umownej, a w art. 484 § 1 k.c. ustawodawca
wskazuje, że kara umowna należy się bez względu na
wysokość poniesionej szkody. Ustawowe określenie
"bez względu na wysokość poniesionej szkody" nie
może być utożsamiane z określeniem "niezależnie od
poniesienia szkody".

Zamawiający zmienia w § 19 ust.1 pkt 1.

Jak również wnosimy o obniżenie kary umownej do
0,1 % ceny umownej brutto, która jest powszechnie
przyjęty w tego typu zamówieniach i nie narusza
zasady miarkowania kar umownych. Zastosowanie
kar umownych i ustalenie ich wysokości winno mieć
charakter prewencyjny, a nie uciążliwy i mogący
skutkować ponoszeniem rażących strat nawet w
przypadku kilkudniowej zwłoki w wykonaniu.

W
pozostałym
zakresie
podtrzymuje zapisy SIWZ

Dotyczy wzór umowy § 19 ust. 1 pkt 2) Wnosimy o
modyfikację kary za „opóźnienie” na karę za „zwłokę
oraz o obniżenie kary umownej do 0,1 % ceny
umownej brutto, która jest powszechnie przyjęty w
tego typu zamówieniach i nie narusza zasady
miarkowania kar umownych.

Zapis o treści:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną z tytułu:
1) opóźnienia w wykonaniu zamówienia
w wysokości 0,5% ceny umownej brutto
za każdy dzień opóźnienia”
Otrzymuje brzmienie:
1. Wykonawca zapłaci
umowną z tytułu:
1)

Zamawiającemu karę

zwłoki
w
wykonaniu
zamówienia
w wysokości 0,5% ceny umownej brutto
za każdy dzień zwłoki”
Zamawiający

Zamawiający zmienia w § 19 ust.1 pkt 2.
Zapis o treści:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną z tytułu:
2) Opóźnienia w usunięciu wad
stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie gwarancji i rękojmi, w
wysokości 0,5% ceny umownej brutto,
za każdy dzień opóźnienia liczonego od
dnia wyznaczonego na usunięcie wad
Otrzymuje brzmienie:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną z tytułu:
2) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych
przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rękojmi, w wysokości 0,5% ceny
umownej brutto, za każdy dzień zwłoki
liczony od dnia wyznaczonego na
usunięcie wad.
W pozostałym zakresie Zamawiający
podtrzymuje zapisy SIWZ

17.

Dotyczy wzór umowy § 21 ust. 1: Wnosimy o
dookreślenie w jakim terminie od powzięcia
wiadomości o okoliczności uzasadniającej
odstąpienie Zamawiający może od umowy odstąpić.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

18.

Dotyczy wzór umowy § 21 ust. 1 pkt 9): Prosimy o
modyfikację zapisu z „dwukrotnego” na
„wielokrotnego” zgodnie z art. 143c ust.7 pzp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

19.

Prosimy o możliwość rozliczania z Zamawiającym
fakturami częściowymi wystawianymi nie rzadziej niż
1 x w miesiącu. Chcielibyśmy podkreślić fakt, że w
przypadku fakturowania zgodnego ze wzorem umowy
Wykonawcy będą musieli kredytować wykonywane
roboty co bezpośrednio przełoży się na zwiększenie
wartości ofert przetargowych. W świetle ostatnich
wydarzeń, w których oferty Wykonawców coraz
częściej przekraczają budżety przewidziane na
realizację zadania uważamy, że propozycja zmiany
częstotliwości fakturowania jest uzasadniona i
korzystna dla Zamawiającego.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

20.

Prosimy o możliwość rozliczania z Zamawiającym
fakturami częściowymi wystawianymi nie rzadziej niż
1 x w miesiącu. Chcielibyśmy podkreślić fakt, że w
przypadku fakturowania zgodnego ze wzorem umowy
Wykonawcy będą musieli kredytować wykonywane
roboty co bezpośrednio przełoży się na zwiększenie
wartości ofert przetargowych. W świetle ostatnich
wydarzeń, w których oferty Wykonawców coraz
częściej przekraczają budżety przewidziane na
realizację zadania uważamy, że propozycja zmiany
częstotliwości fakturowania jest uzasadniona i
korzystna dla Zamawiającego.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

21.

Prosimy o wskazanie pełnej nazwy postępowania
jaką należy się posługiwać w celu identyfikacji np. w
gwarancji wadialnej?

Pełna nazwa postępowania wskazana jest
w SIWZ i w ogłoszeniu:
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1416R Tyczyn
- Nowy Borek - Błażowa w km od 0+745 do
7+945”

Starosta Rzeszowski
Józef Jodłowski

