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[2]        PYTANIA  z  24  i  25.02.2009 r.  I  ODPOWIEDZI 

 
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia  pn. 

Przebudowa ulicy 11 Listopada w  Szklarskiej  Porębie    
 

   
 
 Pytanie 1. 
Czy w związku z wprowadzonym przez Zamawiającego ( pkt.8 SIWZ) podziałem robót 
drogowych na cztery odcinki oraz zapisem „Rozpoczęcie kolejnego odcinka jest możliwe 
dopiero po zakończeniu i odbiorze poprzedniego odcinka” – należy rozumieć, że okres 
gwarancji 60 miesięcy będzie liczony dla każdego odcinka oddzielnie po ich odbiorze?  
 

Odpowiedź: 
Nie. Okres gwarancji liczony jest od momentu podpisania końcowego -bezusterkowego 
protokołu odbioru przedmiotu umowy ( → punkt 32. Cz.I IDW).   
Odbiór poszczególnych odcinków jest związany z rozliczeniem i płatnością za ich wykonanie 
(→ Cz.II Projekt umowy) . 
 
Pytanie 2. 
Prosimy o udostępnienie  na stronie internetowej następnej, bądź następnych stron decyzji nr 239/06  
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Aktualnie zamieszczona jest tylko 1 strona. 
 

Odpowiedź: 
Na stronie internetowej zamieszczona jest pełna treść  Decyzji Nr 239/06 - ( 2 strony). 
 
 
 Pytanie 3. 
Prosimy o podanie wymiarów i treści, jako ma być zamieszczona na tablicy informacyjnej 
Zamawiającego i Wykonawcy? 
 

Odpowiedź: 
Nie ma takiej potrzeby. Reguluje to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002r.      
w sprawie dziennika budowy , montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz.U.2002.108.953). 
 
 
Pytanie 4. 
Prosimy o udostępnienie  aktualnych uzgodnień i opinii. Prawie wszystkie zamieszczone na 
stronie internetowej dotyczące tego zadania straciły ważność w zeszłym roku. Uzgodnienia 
mają wpływ na wartość zadania, a wynagrodzenie zostało określone jako ryczałtowe. 
 

Odpowiedź: 
Uzgodnienia  tak jak i  pozwolenie na budowę  nie utraciły swojej ważności i są nadal 
obowiązujące dla Stron.  
 
 
Pytanie 5. 
Czy opłatę za 1m2 gruntu wydzielonego pod kable zasilające oświetlenie uliczne, który jest własnością 
Nadleśnictwa Szklarska Poręba ( uzgodnienie nr 2126/Ns-A/5/2006 z 02-06-2006r.) należy doliczyć 
do wartości robót? Jeżeli tak, to ile będzie wynosiła opłata za dzierżawę gruntu? 
 

Odpowiedź: 
Tak. Należy to ująć w oferowanej cenie ryczałtowej za realizację zamówienia. 
Ponieważ nie zostały jeszcze zakończone negocjacje z Nadleśnictwem – opłata , taka sama 
dla wszystkich potencjalnych wykonawców,  będzie podana w najbliższych dniach.  
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Pytanie 6. 
Wnosimy o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu dołączenia do oferty przetargowej 
formularza kosztorysu opracowanego metodą szczegółową. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający jest co do zasady zgodny ze stanowiskiem Wykonawcy.  
Do oferty należy dołączyć jedynie kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji 
uproszczonej . 
Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą – przed podpisaniem 
umowy będzie zobowiązany do dostarczenia kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową. 
   
 
Pytanie 7. 
Czy Zamawiający wyraża zgodę w celu spełnienia warunku doświadczenia zawodowego, wykazaniem 
przez Wykonawcę odrębnie doświadczenia za roboty branży kanalizacji deszczowej, odrębnie za 
wykonanie oświetlenia ulicznego w związku z faktem, iż są to roboty specjalistyczne branżowe. Jeśli 
tak to na jaką wartość wykonawca winien przedstawić takie referencje?,  
 

Odpowiedź: 
Nie. Wykonawca musi wykazać, że zrealizował ( zakończył) co najmniej jedno  (1) zadanie 
porównywalne pod względem złożoności jak i wartości z niniejszym zamówieniem, 
polegające na budowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni dróg o wartości nie mniejszej 
niż 3.500.000 zł (netto),  kanalizacji deszczowej odprowadzającej  wody z powierzchni jezdni 
i oświetlenia ulicznego (ogólnie nazwanego robotami instalacyjnymi) o wartości nie 
mniejszej niż 1.000.000 zł (netto). 
 
Porównywalność pod względem złożoności może być wykazana jednym zamówieniem lub 
dwoma tj. odrębnie – roboty drogowe i odrębnie – roboty instalacyjne,   przy czym  w 
przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego 
zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie. 
 
 
Pytanie 8 . 
W pkt.24 SIWZ Zamawiający wymaga wykonania kosztorysów branży drogowej metodą 
uproszczoną i metodą szczegółową. Ponadto kosztorysy branży drogowej należy wykonać z 
podziałem na 4odcinki wg Pkt.8 SIWZ … proponujemy odstąpić od wymogu wykonywania 
kosztorysów Drogowych z  podziałem na odcinki wg pkt.8 
 

Odpowiedź: 
Zgodnie z odpowiedzią  na Pytanie 6  - do oferty należy dołączyć jedynie kosztorys ofertowy 
sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej .Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za 
najkorzystniejszą – przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do dostarczenia 
kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową. 
 
Zamawiający podtrzymuje wymóg wykonania kosztorysów dla branży drogowej z podziałem 
na odcinki . Ponieważ do rozliczenia  za wykonanie przedmiotu umowy Strony przyjmą 
wynagrodzenie ryczałtowe, a ocena oferty dokonana będzie w oparciu o oferowaną cenę 
ryczałtową za cały przedmiot objęty postępowaniem – przyjęcie sposobu wyceny 
poszczególnych odcinków drogowych  należy do wykonawcy .  
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Pytanie 9 . 
Wnosimy o zmianę następujących zapisów projektu umowy: 
▪  w § 8 ust.2 s)- zmiana z „w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, 
uzbrojenia podziemnego(…)  na: w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części 
zinwentaryzowanego  uzbrojenia podziemnego(…) 
 

▪ w § 14  ust.1 e)- zmiana z „ za wprowadzenia zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robót 
niezgodnych z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie 
oznakowania z nienależytą starannością 10 000 PLN, za każdy dzień stwierdzonych powyższych 
nieprawidłowości”  na:   za wprowadzenia zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robót 
niezgodnych z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie 
oznakowania z nienależytą starannością  6 000 PLN, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu 
stwierdzonych powyższych nieprawidłowości. O stwierdzonych nieprawidłowościach Zamawiający 
zawiadomi Wykonawcę ustalając termin ich usunięcia „  
▪ w § 14  ust.3 Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
w/w kary umowne,   dodać ust.2 o treści:  Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  
 

Odpowiedź: 
Nie.  Wszystkie zapisy Projektu umowy  pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie 10 . 
Prosimy o określenie powierzchni i ilości pomieszczeń, jaką należy przygotować w ramach 
zaplecza dla nadzoru inwestorskiego? 
 

Odpowiedź: 
Poza biurkiem i krzesłem oraz dostępem do pomieszczenia sanitarnego - dla nadzoru 
inwestorskiego nie jest wymagane żadne dodatkowe zaplecze. 
 
 
Pytanie 11 . 
Jakiego typu słupy stalowe maja być użyte do budowy, chodzi o kształt- czy mają być okrągłe, 
ośmiokątne czy inne,  jaki wysięgnik - prosty czy gięty? 
 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zawarta jest  w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  D-07.01.01 Oświetlenie 
uliczne punkty 2.3.5. i 2.3.6. 
Specyfikacja jest zamieszczona na stronie internetowej Miasta. 
 
 
 
 
                                       Burmistrz 

                                                                       /-/   Arkadiusz Wichniak 
 


