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Uczestnicy postępowania

Dot: przetargu nieograniczonego -  „Budowa przedsięwzięcia pn. „Bliżej sportu” budowa 
kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 
Sportowego w Raciborzu- dokończenie.

Zgodnie z art.38 ust.1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. 
(tekst  jedn.  Dz.U z 2013r poz.  907, 984, 1047, 1473 oraz z  2014r poz.  423 z późniejszymi 
zmianami. )  udzielamy odpowiedzi na zadane pytanie do treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia dla przetargu nieograniczonego j.w.

Pytanie nr 1   

Punkt  3 ppkt.  1  SIWZ  stanowi,  że  szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  stanowi 
dokumentacja  projektowa stanowiąca  załącznik  nr  7  SIWZ.  Zapis  pkt.9  SIWZ wskazuje,  że 
Wykonawca określa cenę w oparciu o dokumentację projektową, STWiOR oraz przedmiar robót, 
który  ma  znaczenia  pomocnicze.  Zgodnie  z  art.  29  ust.  1  Prawa  zamówień  publicznych 
przedmiot  zamówienia  opisuje  się  w  sposób  jednoznaczny  i  wyczerpujący,  uwzględniając 
wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.  Pragniemy 
zauważyć, że udostępniona dokumentacja budowlano-wykonawcza  jest wyciągiem wybranych 
fragmentów z dokumentacji  projektowej z 2011r .  i  w żaden sposób nie wskazuje w sposób 
jednoznaczny zakresu  robót  jaki  jest  przedmiotem niniejszego  zamówienia  i  nie  uwzględnia 
istotnej okoliczności jaką jest częściowe wykonanie niektórych jej elementów. Zważywszy na to, 
prosimy zatem o zmianę charakteru rozliczenia z ryczałtowego na powykonawcze i przyjęcie 
jako wiążącą podstawę tego rozliczenia udostępnione przedmiary robót.

Odpowiedź

Zamawiający w Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia pkt.  3 (str.  3) podaje główny 
zakres  robót  koniecznych  do  wykonania.  Obecnie  hala  znajduje  się  w  stanie  surowym 
zamkniętym  z  częściowo  wykonanym  dachem  z  powłoki  membranowej  i  wykończeniem 
wewnątrz  (zakres  robót  wykonanych  przedstawia  Protokół  z  inwentaryzacji).  Szczegółowy 
zakres  robót  koniecznych  do  wykonania  zawarty  jest  w  Przedmiarach  oraz  Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i  Odbioru Robót. Opisy techniczne dot. projektów poszczególnych 
branż oraz załączone rysunki  mają na celu zobrazowanie zarówno stanu istniejącego jak i robót 
koniecznych  do  wykonania.  Ze  względu  na  fakt,  iż  przedmiotowe  zadanie  jest  kontynuacją 
przerwanych robót Zamawiający zamieszcza całościowe opisy techniczne, gdyż większość robót 
koniecznych  do  wykonania  stanowi  kontynuacje  robót  już  wykonanych  lub  ich  prawidłowe 
wykonanie wymaga zapoznania się z pozostałymi częściami projektu. Zamawiający nie wyraża 
zgody na zmianę charakteru wynagrodzenia. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub 
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uzupełniających Zamawiający udzieli je zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych oraz zostaną 
zawarte odrębne umowy. 

Pytanie nr 2

Punkt  8  ppkt  3.4.8  zdanie  2  SIWZ  stanowi,  Zamawiający  zastrzega  obowiązek  osobistego 
wykonania  przez  Wykonawcę  nawierzchni  sportowej.  Natomiast  punkt  20  ppkt.  2  SIWZ 
stanowi,  że  Zamawiający  nie  zastrzega  obowiązku  osobistego  wykonania  przez  Wykonawcę 
kluczowych  części  zamówienia.   Zważywszy  na  wyżej  wskazaną  rozbieżność  prosimy  o 
jednoznaczne  określenie  czy  Zamawiający  wymaga  od  Wykonawcy  osobistego  wykonania 
nawierzchni sportowej czy nie.

Odpowiedź

W punkcie 8 ppkt 3.4.8 zdanie 2 SIWZ wkradł się błąd pisarski. Zamawiający nie zastrzega 
obowiązku  osobistego  wykonania  przez  Wykonawcę  kluczowych  części  zamówienia 
tj. nawierzchni sportowej. Dokonuje się zmiany zapisów SIWZ w zakresie punktu 8 ppkt. 3.4.8 
zdanie 2.

Pytanie nr 3

W § 14 punkt 1 ppkt b) wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ ustalono wysokość 
kary umownej z tytułu zwłoki w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5% 
wartości  przedmiotu  umowy.  Taka  wysokość  kary  jest  znacznie  zawyżona  w  stosunku  do 
katalogu innych kar przewidzianych w umowie oraz jest niewspółmierna do ryzyka ponoszonego 
przez Zamawiającego w opisanym przypadku.  W związku z powyższym wnosimy o zmianę 
wysokości tej kary do poziomu 0,05%.

Odpowiedź

Zamawiający nie  wyraża zgody na zmianę zapisów we wzorze umowy – załącznik nr 6  do 
SIWZ.
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