
Brzesko , dnia 04.03.ZOżtr.

Zamawiający:
Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku
u. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6
32-800 Brzesko

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: Przebudowa nawierzchni bitumicznych 5ciu odcinków dróg powiatowych
Nr ogłoszenia ŁOŁL|BZP 00007984/01 z dnia 2O20-02-L7

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust, 2 ustawy z 7I wrzeŚnia
2OI9 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. żO19 ze zm.| - dalej: ustawa Pzp, wykonawcy
zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treściSWZ.

Pytanie 1:

Dotyczy wzór umowy §3 ust. 3 i 4: wnosimy o modyfikację zapisu- określenie odbioru jako

,,bez uwag izastrzeżeń" jest niezgodne z przepisem art. 647 k.c., w którym to ustawodawca
posłużył się pojęciem "odbioru robót", nie zaś "odbioru robót bez zastrzeżeń". Ww.
stanowisko Sąd Najwyższy podzielił w wyroku zdnia7 marca 2OI3 r. (sygn. akt llCSK476112).
Zaakceptowano tam dominujący pogląd orzecznictwa, iż w sytuacji, gdy wykonawca zgłosił
zakończenie robót budowlanych wykonanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy
technicznej, zamawiający jest zobowiązany do ich odbioru. W protokole z tej czynnoŚci
stanowiącym pokwitowanie spełnienia świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń stron,
niezbędne jest zawarcie ustaleń, co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz
wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usunięcia lub oświadczeniem Zamawiającego o
wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za

wady ujawnione przy odbiorze, Jednocześnie zwrócono uwagę, że odmowa odbioru będzie
uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamówienia będzie mógł być kwalifikowany
jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle
istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania,

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu projektu umowy w §3 ust. 3 i4 .

Tym samym §3 ust. 3 i4 otrzymuje brzmienie :

,,3. Rozliczenie między stronami za wykonane roboty będzie następować na podstawie faktury
końcowej wystawionej przez wykonawcę, na podstawie protokołu odbioru końcowego, o których
mowa w § 7 ust. 1 lit. b , podpisanym przez upoważnionych przedstawicielizamawiającego i

wykonawcy.
4.Płatności, o których mowa w § 3 ust, 1" umowy, będą dokonywane na podstawie oryginału faktury
VAT doręczonych zamawiającemu, z zastrzeżeniem, że:
podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonanie umowy, jest protokół odbioru końcowego i

kosztorysu powykonawczego , o którym mowa w § 7 ust. ]. lit.b, potwierdzający pozytywny odbiór
podpisany przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy ;"

Pytanie 2

Dotyczy wzór umowy §7 ust. 2: Wnosimy o modyfikację zapisu- określenie odbioru jako ,,bez wad i

usterek" jest niezgodne z przepisem art. 647 k.c., w którym to ustawodawca posłużył się pojęciem



"odbioru robót", nie zaś "odbioru robót bez wad i usterek". Ww. stanowisko Sąd Najwyższy podzielił
w wyroku z dnia 7 marca 2013 r. (sygn. akt ll CSK 476/12). Prosimy o zmianę ,,bez wad istotnych".
Odpowiedź:
Zamawiający wyraza zgodę na propozycję zawartą w pytaniu i tym samym par. 7 ust. 2 otrzyma
brzm jenie:

"Przez zakończenie robót związanych z wykonaniem całości przedmiotu umowy (odbiór

końcowy) strony rozumieją protokolarne i faktyczne przekazanie Zamawiającemu całości przedmiotu

umowy, wykonanych bez wad istotnych, zgodnie z Umową oraz zasadami wiedzy technicznej oraz

sporządzonym przez Wykonawcę kosztorysem powykonawczym końcowym , Wykonawca
zobowiązany jest powiadomić za pośrednictwem pocztv elektronicznei na adres email :

zdpbrzesko@onet.pl ZamaWiającego, co najmniej na ]_4 dni przed spodziewaną datą zakończenia

robót, o możliwości przystąpienia do odbioru."

Pytanie 3

Dotyczy wzór umowy §10 ust. 1 pkt, 1): Wnosimy o zmianę wysokości kary do 0,1% wynagrodzenia,
która jest powszechnie przyjęta 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.
Odpowiedź:
Zamawiający niewyraza zgody na zmianę wysokości kar umownych określonych w par. 10

ust. 'l pkt 1) umowy.

Pytanie 4
Dotyczy wzór umowy §10 ust. 1 pkt. 2): Wnosimy o zmianę wysokości kary do 0,7% wynagrodzenia,
która jest powszechnie przyjęta 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 usunięciu wad.
Odpowiedź: -
Zamawialący nie wyraza zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 5

Dotyczy wzór umowy §1_2 ust. 1 pkt, 2): Prosimy o zmianę ,,(...) realizuje roboty ze zwłoką (...)".

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraza zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 6

Dotyczy wzór umowy §12 ust. 1 pkt. a): Wnosimy o usunięcie zapisu. Zapis w obecnym brzmieniu jest

nieprecyzyjny co daje Zamawiającemu dowolność zastosowania. W przypadku braku zgody na
wykreślenie prosimy o podanie podstaw do odstąpienia.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraza zgody na proponowaną zmianę. Zakres przedmiotowego zapisu
obejmuje obowiązki Wykonawcy wskazane w par. 5 ust. 2 umowy.

Pytanie 7
Dotyczy wzór umowy §14 ust. 2 pkt. 1) tiret drugie i czwarte: Prosimy o uaktualnienie aktu prawnego
ustawa z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.
Odpowiedź:
Zamawiający uaktualnia stan prawny o ochronie danych osobowych
Wzór umowy §14 ust. 2 pkt. 1) tiret drugie i czwarte otrzymuje brzmienie :



1) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonYm w tYm

wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniŻej dowodY w celu

potwierdzenia spelnienia wymoBu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez

wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czYnnoŚci w

trakcie realizacji zamówienia:
e poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez WYkonawcę lub

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie WYkonawcY lub

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeŻeli został

sporządzony), Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana W sPosób

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z PrzePisami ustawY z

dnia 10 maja 1998 r.( Dz.U z 2ol8r , poz,100 o ochronie danych osobowYch (tj. w

szczególności bez adresów, nr pESEL pracowników). lmię i nazwisko Pracownika nie

podlega anonimizacji. lnformacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowY o Pracę

i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
o poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wYkonawcę lub

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika Pruez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danYch

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1_0 maja 1998 r (Dz.U z

2OL8, poz.ilOO) r, o ochronie donych osobowych.lmię i nazwisko pracownika nie Podlega

anonimizacji.

Pytanie 8

Zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytanie dotyczące warunku udziału W PostęPowaniu, a W

szczególności zdolności technicznej lub zawodowej tj.:

Co najmniejjednej (1) roboty budowlanej drogowej , polegającej na wykonaniu budowy, przebudowY

lub odbudowy drogi publicznej z wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego o wartoŚci nie

niższej niż 500 000,00zł brutto
Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca Przedstawi
robotę budowlaną drogową polegającą na wykonaniu remontu drogi publicznej,z wYkonaniem

nawierzchni z betonu asfaltowego o wartości nie niższej niż 500 000,00 zł brutto?.

Odpowiedź:
Zamawiający nie uzna .

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.


