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KIWK/ZP/MJ/1416/03/2020                                                                    Katowice, 02.03.2020 r.  

 

 

DO  

WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

 

 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Uporządkowanie systemu 

odprowadzania wód opadowych w zlewni osiedla Widok, ul. Dunikowskiego i ul. Stęślickiego w Katowicach” 

nr sprawy: KIWK/PN/02/I/2020/POIŚ/WNIOSEK_V/ZAD.5_WIDOK. 

 

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zapisów 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść zapytania znajduje się w załączeniu. 

 

Odpowiedź: 

 

Ad. 1 

Zamawiający wskazuje, że zapis §16 pkt 3.2 Zmiany terminu wykonania umowy lit b) wzoru umowy 

(Załącznik nr 4 do SIWZ) należy rozumieć jako możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu 

umowy w przypadku wystąpienia temperatury minus 10 stopni Celsjusza w okresie dłuższym niż 14 dni 

w okresie od 1 marca do 30 listopada. W okresie zimowym tj. od 1 grudnia do 1 marca takie temperatury 

mogą występować i jest to przewidywalne w naszej strefie klimatycznej więc nie stanowi podstawy do 

przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy. Organizacja pracy podczas realizacji inwestycji leży 

po stronie Wykonawcy.  

 

Ad. 2 

Zamawiający wskazuje, że zapis § 16 pkt 3.4 Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy lit b) wzoru umowy 

(Załącznik nr 4 do SIWZ) przewiduje możliwość dokonania zmiany należnego wykonawcy 

wynagrodzenia  w sytuacji konieczności dostosowania minimalnej wysokości wynagrodzenia 

pracownika, wykonującego czynności w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia,  do 

minimalnego poziomu wynagrodzenia wynikającego ze zmiany przepisów prawa w tym zakresie.  

Zmiana zawartej umowy w w/w zakresie możliwa jest po spełnieniu wymagań określonych 

odpowiednio w § 16 wzoru umowy (Załącznik nr  4 do umowy).  

 

Ad. 3 

Zamawiający informuje że wystąpił o uzyskanie warunków o których mowa w piśmie Tauron z dnia 

09.04.2019 r TD/062/02/2019-04-15/0000001. 
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Ad. 4  

Zamawiający dopuszcza rozliczenie procentowe pozycji przedmiarowej nr 5.1.2.41 oraz 5.1.2.42  w 

następujący sposób: 

- Etap I – Roboty przygotowawcze – 45% - m.in. zdjęcie warstwy humusu, wykonanie wykopu wraz z 

odwozem urobku i kosztem składowania, umocnienie wykopu wraz z niezbędną konstrukcją stalową, 

przekładka kabli elektroenergetycznych; 

- Etap II – Roboty montażowe – 35% - m.in. wykonanie podłoża pod zbiornik: płyty  szczelności, 

mocowanie zbiornika do płyt betonowych pasami poliestrowymi, odwodnienie wykopu; 

- Etap III – Roboty porządkowe i wykończeniowe – 20% - m.in. zasypanie wykopu dostarczonym 

gruntem przepuszczalnym niewysadzinowym, demontaż konstrukcji stalowych oraz umocnienia 

wykopu, uporządkowanie terenu. 

 

Ad. 5 

Zamawiający informuje, że tymczasowe zabezpieczenie wykopów pod zbiornik retencyjny należy 

wykonać w postaci ścianek szczelnych z grodzic zabijanych metodą bezwibracyjną, zgodnie z zapisami 

projektu branży konstrukcyjno-budowlanej lub innego rozwiązania, które zostanie zaprojektowane 

przez Wykonawcę robót budowlanych zgodnie z posiadanymi przez niego możliwościami 

technicznymi. Zabezpieczenie tymczasowe wykopów musi być tak zaprojektowane i wykonane by 

zapewniało bezpieczeństwo pracy w wykopie. 

 

Ad. 6 

Zamawiający dopuszcza wykonanie komór K1-K3 jako prefabrykowanych. Ponadto informujemy, że 

Zamawiający nie będzie wymagał opinii GIG, przy czym komora żelbetowa powinna spełniać 

wymagania Krajowej Oceny Technicznej wydanej przez IBDiM.  

Komora k470A nie jest realizowana w przedmiotowym zadaniu. Włączenie kanalizacji deszczowej 

należy wykonać do studni k-468. 

 

Ad. 7 

Zamawiający, informuje że kwota w wysokości 59 410,00 zł netto  wskazana w Aneksie do umowy PKP 

dotyczy opłaty za umieszczenie i pozostawienie infrastruktury na nieruchomości. Opłaty dokonuje 

Zamawiający.  

 

Ad. 8 

Zamawiający dopuszcza technologię zamienną tj. wbijanie ścianek szczelnych wibromłotem  

o bezrezonansowej metodzie prac, z monitoringiem obiektów przyległych. 

 

Ad. 9 

Zamawiający wskazuje,  że koszt dzierżawy nieruchomości  określonej w piśmie Tauron Dystrybucja 

S.A.  z dnia 09.04.2019 znak TD/062/02/2019-04-15/0000001  na czas prowadzenia prac do 30 dni 

kalendarzowych będzie  ponosił Zamawiający,  po tym okresie Wykonawca.  

 

Zamawiający informuje również, że nie ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert, który jest 

wyznaczony odpowiednio:  

- termin składania ofert: 13.03.2020 r. do godz. 9:00 

- termin otwarcia ofert: 13.03.2020 r. godz. 13:00 

 

Wyjaśnienia i modyfikacje są wiążące dla wszystkich Wykonawców.  

 

Z poważaniem  

 

Członek Zarządu           Prezes Zarządu  

    Andrzej Cebula          Władysław Spyrka 
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Treść zapytania: 

1) W związku z zapisem §16 pkt. 3.2 ZMIANY TERMINU WYKONANIA UMOWY lit. b) 

warunków Umowy: „niesprzyjające  warunki  atmosferyczne  uniemożliwiające  prowadzenie  

robót  budowlanych, przeprowadzenie  prób  i  sprawdzeń,  dokonanie  odbiorów  –  w  tym  m.in.  

wystąpienie średniodobowej temperatury powietrza poniżej minus 10 stopni Celcjusza w okresie 

dłuższym niż 14 dni (poza okresem zimowym tj. od 1 grudnia do 1 marca roku następnego”, czy 

w związku z powyższym skoro nie dotyczy to  okresu zimowego tj. od 1 grudnia do 1 marca 

roku następnego, to czy wykonawca, aby skalkulować swoje ryzyko w ofercie powinien przyjąć 

przerwę w  robotach przez okres 3 miesięcy? 

2) W związku z zapisem §16 pkt. 3.4 ZMIANA WYNAGRODZENIA WYKONAWCY lit. b) 

warunków Umowy: „zmianę wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej 

stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za  pracę,  jeżeli  zmiany  te  będą  miały  wpływ  na  koszty  wykonania  

zamówienia  przez wykonawcę.  W  przypadku  wzrostu  minimalnego  wynagrodzenia  lub  stawki  

godzinowej ewentualna  zmiana  wynagrodzenia  może  zostać  dokonana jedynie  na  wniosek  

wykonawcy. W takim wypadku wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, przedkładając 

szczegółowe kalkulacje, wpływ zmiany prawa na zmianę kosztów oraz dowody potwierdzające 

założenia, na których te kalkulacje się opierają”, czy w przypadku wzrostu  wynagrodzeń dla 

pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy wykonaniu robót w ramach niniejszej 

inwestycji, które będą zbiegać się w czasie zmian wysokości wynagrodzenia minimalnego 

Zamawiający wypłaci różnicę w wynagrodzeniu po odpowiednim udokumentowaniu tego faktu 

przez wykonawcę.  

3) W nawiązaniu do pisma Tauron z dnia 09.04.2019 r TD/062/02/2019-04-15/0000001 prosimy o 

informację czy zostały uzyskane nowe warunki przebudowy które straciły ważność ? 

4) Treść wzoru umowy w §6 ust.1 Umowy wskazuje, że wynagrodzeniem za realizację przedmiotu 

umowy będzie wynagrodzenie kosztorysowe, a wg ust. 4 tego paragrafu Wykonawca może 

wystawić fakturę Vat nie częściej niż 1 raz w miesiącu. Jednocześnie w ust. 8 tego paragrafu 

zapisana została informacja, zgodnie z którą Zamawiający zapłaci należne wynagrodzenie 

Wykonawcy za odebrane roboty budowlane, jeżeli Wykonawca przedstawi podpisane przez 

Kierownika Budowy i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru zestawienia wartości 

wykonanych robót. Przedmiar dla niektórych pozycji wskazuje jako jednostkę rozliczeniową – 

komplet, 5.1.2.41, 5.1.2.42. W komplecie mieści się zakres robót zasadniczych i towarzyszących, 

co oznacza, że realizacja całego kompletu będzie rozciągnięta w czasie. Czy Zamawiający 

dopuszcza rozliczanie procentowe pozycji –kompletu, zgodnie z odebranymi przez Inspektora 

częściami robót wykonanymi w ramach danej pozycji-kompletu, aby umożliwić Wykonawcy 

miesięczne fakturowanie? 

5) Zgodnie z zapisami STWiORB pkt. 5.2.2. Zabezpieczenie tymczasowe wykopów, a także 

projektem wykonawczym  prosimy o potwierdzenie, iż do przygotowania oferty należy przyjąć 

zabezpieczenia wykopu pod zbiornik retencyjny w postaci ścianek szczelnych o głębokości 

umocowania ścianki zgodnie z wytycznymi projektu wykonawczego (branża konstrukcyjno 

budowlana). 

6) Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie komór K1-K3 i k470A jako prefabrykowanych, biorąc 

pod uwagę, że z uwagi na znaczne gabaryty komór zastosowanie prefabrykatów wiązać się 

będzie z podziałem na dwie/trzy części.   

W przypadku dopuszczenia komór prefabrykowanych czy Zamawiający będzie wymagał opinii 

GIG ? 

7) W uzgodnieniu PKP Polskie Linie Kolejowe z dnia 21.08.2019 r. KNKa4.6141.849.2016.GI/26 

; UNP:2019-0373438 widnieje zapis o opłacie za zajęcie terenu w wysokości 59 410,00 zł (plus 

należny Vat). Czy kwotę tą Wykonawca ma ująć w ofercie? 
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8) Zgodnie z zapisami STWiORB pkt. 5.2.2 Zabezpieczenie wykopów- zabezpieczenie wykopów 

przy użyciu ścianki szczelnej pod montaż zbiorników należy wykonać: „…oraz  ściankami  

szczelnymi  z  grodzic  (dla  wykopów  obiektowych wymienionych poniżej) zabijanych metodą 

bezwibracyjną”. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie technologii zamiennej, tj. 

wbijanie ścianki szczelnej wibromłotem o bezrezonansowej metodzie pracy z monitorowaniem 

obiektów przyległych ?  

9) W nawiązaniu do pisma Tauron z dnia 09.04.2019 r TD/062/02/2019-04-15/0000001 prosimy o 

podanie ko będzie ponosił koszty dzierżawy nieruchomości ? Jeżeli Wykonawca, to prosimy o 

podanie jaki koszt należy przyjąć do oferty. 


