KIWK/ZP/MJ/1760/04/2021

Katowice, 06.04.2021 r.

DO
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych w rejonie ul. Drozdów i Kościuszki w Katowicach” nr sprawy:
KIWK/PN/01/I/2021/POIŚ/WNIOSEK_V/ZAD.3_ZGRZEBNIOKA DROZDÓW.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
Działając na podstawie art. 135 ust. 2, w związku z ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn. ze zm. Dz. 2019, poz. 2019) Zamawiający udziela wyjaśnień do
zapisów specyfikacji warunków zamówienia.
Pytanie nr 1:
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że załączone do materiałów przetargowych przedmiary służące
do opracowania oferty są zgodne z załączoną dokumentacją projektową i zawierają pełny zakres robót.
Odpowiedź nr 1:
Zamawiający informuje, że przedmiary robót udostępnione na stronie internetowej prowadzonego
postępowania są kompletne.
Pytanie nr 2:
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił kompletną dokumentację projektową
i że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie będą obciążały Wykonawcy robót.
Odpowiedź nr 2:
Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa udostępniona na stronie internetowej
prowadzonego postępowania jest kompletna.
Pytanie nr 3:
Zgodnie z zakresem robót poz. 1.1 – 1.5 do wykonania jest „wycinka drzew i krzewów z karczowaniem
pni wraz z utylizacja karpin, gałęzi i dłużyc” – czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew
i krzewów. Prosimy o jej udostępnienie na stronie z przetargiem.
Odpowiedź nr 3:
Zamawiający wskazuje, że posiada decyzje na usunięcie łącznie 33 drzew i 640 m2 krzewów.
W pozostałym zakresie ujętym w przedmiarze robót (Załącznik nr 10Ł do SWZ) wycinka zieleni nie
wymaga uzyskania decyzji administracyjnych. Zamawiający udostępnił na stronie internetowej
prowadzonego postępowania Decyzję nr 55/OS/2021 Marszałka Województwa Śląskiego
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z dn. 08.01.2021 r., Decyzję nr 59/OS/2021 Marszałka Województwa Śląskiego z dn. 08.01.2021 r.,
Decyzję nr 786/OS/2021 Marszałka Województwa Śląskiego z dn. 05.03.2021 r.
Pytanie nr 4:
Czy Zamawiający udostępnił wszystkie uzgodnienia z gestorami sieci jakie posiada? Czy Zamawiający
udostępnił uzgodnienia z wszystkimi gestorami sieci.
Odpowiedź nr 4:
Tak.
Pytanie nr 5:
Termin wykonania zamówienia
Paragraf 4 umowy wskazuje, że termin wykonania umowy wynosi 8 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Jednocześnie zapisy SWZ pkt VII pkt 1 wskazują, że zamówienie ma być wykonane w ciągu 9 miesięcy
od dnia zawarcia umowy. Wykonawca wnosi o ujednolicenie terminów wykonania wynikających
z umowy i SWZ.
Odpowiedź nr 5:
Zamawiający wskazuje, że zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/S 048-121641 oraz pkt.
VII. 1. SWZ Wykonawca zobowiazany jest wykonać zamówienie w terminie 9 miesięcy od dnia
zawarcia umowy. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania
zmodyfikowany Załącznik nr 4 do SWZ - wzór umowy.
Pytanie nr 6:
paragraf 6 ust. 4 umowy
Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu w taki sposób, aby wprost wynikało z niego, że płatności
częściowe będą odbywać się w okresach miesięcznych oraz że jest przyjęty miesięczny okres
rozliczeniowy.
Odpowiedź nr 6:
Zamawiający wskazuje, że brzmienie § 6 ust. 4 wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SWZ) pozostawia bez
zmian. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 13 ust. 4 wzoru umowy Zamawiający dopuszcza
dokonanie odbiorów częściowych robót. W związku z odbiorem częściowym Zamawiający dopuszcza
wystawianie faktur w zakresie tożsamym z dokonanymi odbiorami. Tym samym Zamawiający, na
podstawie § 6 ust. 4 wzoru umowy dopuszcza rozliczenia miesięczne, jeżeli wynikać będą one
z częściowego odbioru robót.
Pytanie nr 7:
paragraf 6 ust. 5 umowy
Wykonawca wnosi o usunięciu dopisku w ostatnim zdaniu tego ustępu w brzemieniu „(…), ani inne
roszczenia wobec Zamawiającego związane z wynagrodzeniem należnym Wykonawcy”
Wprowadzony zapis jest nieczytelny i nie są jasne intencje tego zapisu. W jakim konkretnie przypadku
wg tego zapisu Wykonawcy nie przysługują roszczenia wobec Zamawiającego i w jakich przepisach
powszechnie obowiązującego prawa Zamawiający widzi uzasadnienie dla pozbawienia Wykonawcy
jego praw do roszczeń? Wg wiedzy Wykonawcy Zamawiający w żadnych okolicznościach
wykreowanych zapisami umownymi nie może pozbawiać Wykonawcy jego praw przysługujących mu
na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, w tym nowej ustawy PZP.
Odpowiedź nr 7:
Zamawiający wskazuje, że roszczenia opisane w ostatnim zdaniu § 6 ust. 5 wzoru umowy (Załącznik nr
4 do SWZ) odnoszą się do roszczeń ściśle związanych z okolicznością, iż zapłata pozostałej części 10%
wynagrodzenia wymagalna będzie dopiero w chwili dostarczenia przez Wykonawcę zatwierdzonej
przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej. Zatem wprowadzone postanowienia umowne usuwają wątpliwości
w zakresie momentu spełnienia ostatniej części świadczenia przez Wykonawcę i powstania roszczenia
o jego zapłatę w stosunku do Zamawiającego. Przed wykonaniem powyższej czynności Wykonawcy nie
przysługuje roszczenie co do wynagrodzenia w wysokości przekraczającej 90% ogólnego
wynagrodzenia umownego.
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Pytanie nr 8:
paragraf 15 ust.2 lit.c) umowy
Wykonawca wnosi o wprowadzenie zapisów wprowadzających równowagę stron umowy w zakresie
powoływania się na siłę wyższą.
Odpowiedź nr 8:
Zamawiający wskazuje, że brzmienie § 15 ust.2 lit.c) wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SWZ)
pozostawia bez zmian.
Pytanie nr 9:
paragraf 16 ust. 19 umowy
W jakim czasie Zamawiający zamierza ewentualnie skorzystać z zastrzeżenia o ograniczeniu zakresu
robót i w jaki sposób Zamawiający zamierza rozliczyć się z wykonawcą np. za materiały, zamówione
przed otrzymaniem przez wykonawcę informacji o ograniczeniu zakresu robót.
Odpowiedź nr 9:
Zamawiający wskazuje, że ewentualne zmniejszenie zakresu robót do wykonania względem tych
wskazanych w Dokumentach zamówienia możliwe będzie w sytuacji zaistnienia obiektywnych
przyczyn powodujących konieczność ograniczenia zakresu robót. Z tytułu zmniejszenia ilości
wykonywanych robót Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w tym za zamówione na poczet
wykonywania przyszłych prac materiałów. Zamawiający wskazuje, że treść § 16 ust. 19 wzoru umowy
(Załącznik nr 4 do SWZ) otrzymuje brzmienie: „19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
zmniejszenia zakresu prac wynikających z niniejszej umowy względem prac wskazanych w Dokumentach
zamówienia o wartość nie większą niż 10 % wartości wskazanej w § 6 ust. 2. Z tytułu zmniejszenia ilości
wykonywanych prac Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia”. Zamawiający zamieścił na stronie
internetowej prowadzonego postępowania zmodyfikowany Załącznik nr 4 do SWZ - wzór umowy.
Pytanie nr 10:
paragraf 17 ust.5 umowy
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie zapisu-w szczególności czy tajemnica nie stoi na przeszkodzie
ochronie interesów wykonawcy w związku z korzystaniem z pomocy prawnej.
Odpowiedź nr 10:
Zamawiający wskazuje, że postanowienia § 17 ust. 5 wzoru umowy (Załacznik nr 4 do SWZ) nie
ograniczają możliwości korzystania z tej informacji w zakresie wynikającym z przepisów powszechnie
obowiązujących, w tym na etapie postępowania sądowego, bądź na żądanie organów administracji
publicznej lub innych organów uprawnionych na mocy przepisów odrębnych.
Pytanie nr 11:
paragraf 18 ust. 2 umowy
Wykonawca prosi o wyjaśnienie kiedy wg tego zapisu spór nie został rozstrzygnięty. Czy jest to
przykładowo odmowa wzięcia udziału w mediacjach ? czy brak zgody na propozycję strony złożoną
w ramach polubownego rozwiązywania sporów.
Odpowiedź nr 11:
Zamawiający wskazuje, że przez brak polubownego rozstrzygnięcia sporu uznać należy zarówno brak
efektów prowadzonych rozmów, mediacji, itp. między stronami sporu, jak również odmowę podjęcia
próby ugodowego rozstrzygnięcia sporu.
Pytanie nr 12:
W § 1 ust. 2 projektu umowy Zamawiający posługuje się pojęciem Dokumenty zamówienia, a w § 2 lit.
d) odwołuje się do pozostałych dokumentów zamówienia – prosimy o wskazanie jakie konkretnie
dokumenty wchodzą w skład dokumentów zamówienia, względnie potwierdzenie, iż są to wyłącznie
dokumenty stanowiące załączniki do SWZ.
Odpowiedź nr 12:
Zamawiający wskazuje, że wyjaśnienia w przedmiotowej kwestii zostały udzielone pismem z dnia
29.03.2021 r. KIWK/ZP/MJ/1634/03/2021, zamieszczonym na stronie internetowej prowadzonego
postępowania w dniu 30.03.2021 r.
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Pytanie nr 13:
W § 5 ust. 6 projektu umowy Zamawiający zawarł listę postanowień, które nie mogą zostać użyte
w umowie z podwykonawcą. Zakazy w znacznej części nie wynikają z postanowień ustawy prawo
zamówień publicznych i stanowią nadmierną ingerencje w stosunek prawny, którego stroną nie będzie
Zamawiający. Wskazać należy, iż w szczególności uniemożliwienie stronom umowy
o podwykonawstwo udzielenia rabatu tytułem skonta czy potrącenia należności z tytułu kosztów
budowy uznać należy za zakazy uderzające nie tylko w Wykonawcę, ale mogące być także
krzywdzącymi w stosunku do podwykonawcy. Postanowienia dot. skonta zazwyczaj wprowadzane są
na prośbę podwykonawców, którzy mogą ale nie muszą skorzystać z takiego rozwiązania. Zapisy takie
w żaden sposób nie mają wpływu na sytuację zamawiającego. Tak samo nie mają żadnego uzasadnienia
zapisy zakazujące wniesienia zabezpieczenia przez podwykonawcę po zawarciu umowy. Prosimy zatem
o usunięcie w szczególności lit. b- e w ust. 6 § 5 projektu umowy. Warunki narzucone przez
Zamawiającego są nadmiarowa a nie prowadzą do żadnej korzyści dla Zamawiającego, a jedynie
ograniczają konkurencje podwykonawców
Odpowiedź nr 13:
Zamawiający wskazuje, że brzmienie § 5 ust. 6 wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SWZ) pozostawia
bez zmian. Postanowienia powyższe są zgodne z przepisami powszechnie obowiązującymi,
a w szczególności z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, a ich celem
jest zapewnienie ochrony podwykonawcy, a także zapewnienie gwarancji należytego wykonania
zobowiązania przez podwykonawców, co ma wpływ na sytuację prawną Zamawiającego w przypadku
wystąpienia przypadków nienależytego wykonania zobowiązania przez podwykonawców lub dalszych
podwykonawców.
Pytanie nr 14:
Prosimy o wyjaśnienie czy § 5 ust. 6 lit. d) projektu umowy zabrania także dokonywania potrącenia
wzajemnych należności ? W przypadku twierdzącej odpowiedzi prosimy o usunięcie tego
postanowienia, gdyż zakaz taki stawia wykonawcę w niekorzystnej, niczym nieuzasadnionej pozycji
wobec podwykonawcy.
Odpowiedź nr 14:
Zamawiający wskazuje, że brzmienie § 5 ust. 6 lit. d) wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SWZ)
pozostawia bez zmian. Powyższe postanowienie nakazuje, aby obniżenia cen jednostkowych w umowie
o podwykonawstwo lub wynagrodzenia należnego podwykonawcy były dokonywane przez
oświadczenia składane w formie pisemnej oraz w sytuacjach ściśle określonych w treści umowy
zawartej z podwykonawcą. Zamawiający nie dopuszcza jednostronnego obniżenia takiego
wynagrodzenia przez wykonawcę bez zachowania formy pisemnej i w zakresie niewynikającym wprost
z treści umowy z podwykonawcą.
Pytanie nr 15:
Zgodnie z § 5 ust. 10 projektu umowy „Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy.
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości
większej niż 50 000,00 zł. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.”
Prosimy o wyjaśnienie czy: wartość umowy z podwykonawcą ustalona na kwotę 50.000 zł. lub 0,5 %
wartości niniejszej umowy jest kwotą brutto czy netto oraz czy 0,5% wartości niniejszej umowy ustalana
ma być od ceny umowy z zamawiającym netto czy brutto ?
Odpowiedź nr 15:
Zamawiający wyjaśnia, że wartość umowy z podwykonawcą ustalona na kwotę 50 000,00 zł lub 0,5 %
wartości niniejszej umowy oznacza wartości netto umowy z podwykonawcą odpowiadającą cenie netto
z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Pytanie nr 16:
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Zgodnie z § 6 ust. 4 projektu umowy „Płatność wynagrodzenia określonego w ust. 2 odbywać się będzie
na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z niniejszą umową”. Ponieważ
postanowienia projektu umowy nie wskazują okresów w jakich wystawiane będą faktury częściowe
prosimy o doprecyzowanie i wskazanie, że fakturowanie odbywać się będzie raz w miesiącu.
Odpowiedź nr 16:
Zamawiający wskazuje, że brzmienie § 6 ust. 4 wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SWZ) pozostawia bez
zmian. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 13 ust. 4 wzoru umowy zamawiający dopuszcza
dokonanie odbiorów częściowych robót. W związku z odbiorem częściowym Zamawiający dopuszcza
wystawianie faktur w zakresie tożsamym z dokonanymi odbiorami. Tym samym Zamawiający, na
podstawie § 6 ust. 4 dopuszcza rozliczenia miesięczne, jeżeli wynikać będą one z częściowego odbioru
robót.
Pytanie nr 17:
Jak wynika z § 7 ust. 2 projektu umowy „Niezłożenie przez Wykonawcę przedłużenia ważności
złożonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy może stanowić podstawę do zatrzymania,
z płatności należnej Wykonawcy, kaucji gwarancji w wysokości równej wartości niedostarczonego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy”. Jednocześnie w § 15 ust. lit. a) projektu umowy
Zamawiający przewidział, iż niezłożenie Zamawiającemu, zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy przedłużenia ważności złożonego uprzednio zabezpieczenia należytego wykonania umowy
stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez zamawiającego. Z uwagi na treść § 7 ust. 2 umowy tak
dotkliwa sankcja jaką jest odstąpienie od umowy jest niepotrzebna w związku z czym prosimy
o usunięcie § 15 ust. 1 lit. a)
Odpowiedź nr 17:
Zamawiający wskazuje, że brzmienie § 15 ust. 1 lit. a) wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SWZ)
pozostawia bez zmian. Uprawnienie opisane w § 7 ust. 2 oraz § 15 ust. 1 lit. a) wzoru umowy stanowi
uprawnienie alternatywne Zamawiającego. W sytuacji dokonania zatrzymania, o którym mowa
w § 7 ust. 2 projektu umowy, Zamawiający nie przewiduje odstąpienia od umowy. Z kolei uprawnienie
z § 15 ust. 1 lit. a) wzoru umowy aktualizować będzie się w przypadku braku możliwości zastosowania
§ 7 ust. 2 wzoru umowy.
Pytanie nr 18:
Zgodnie z § 15 ust. 1 lit f) projektu umowy Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w
przypadku gdy ze względu na okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność zgodnie z umową
pozostaje w zwłoce w wykonaniu któregokolwiek etapu realizacji inwestycji zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym lub w zrealizowaniu prac w terminie w stosunku do pierwotnego terminu umowy
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wnosimy o dodanie, iż przed skorzystaniem z tego
uprawnienia Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin, nie krótszy niż 7 dni do
nadrobienia zwłoki i dopiero po jego bezskutecznym upływie będzie mógł skorzystać z uprawnienia
Odpowiedź nr 18:
Zamawiający wskazuje, że brzmienie § 15 ust. 1 lit f) wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SWZ)
pozostawia bez zmian.
Pytanie nr 19:
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wykazania się w ramach spełnienia warunku udziału
w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej: co najmniej jedną robotą
budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie kanalizacji lub zbiornika z rur o średnicy co
najmniej Ø1200 mm.
Odpowiedź nr 19:
Zamawiający wskazuje, że warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. IX.1.2) a) SWZ
zmienione
zawiadomieniami
Zamawiającego
odpowiednio
z
dnia
17.03.2021
r.
KIWK/ZP/MK/1420/03/2021 oraz z dnia 24.03.2021 r. KIWK/ZP/MK/1567/03/2021, zamieszczonymi
na stronie internetowej prowadzonego postępowania odpowiednio w dniu 19.03.2021 r. oraz 30.03.2021
r., pozostają wiążące.
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Wobec powyższego Zamawiający wskazuje, że zamieścił na stronie internetowej prowadzonego
postępowania zmodyfikowany Załącznik nr 4 do SWZ - wzór umowy oznaczony odpowiednio jak:
„MODYFIKACJA_Załącznik nr 4 do SWZ_Wzór umowy_06042021”
Zamawiający informuje również, że nie ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert, który jest
wyznaczony odpowiednio:
- termin składania ofert: 22.04.2021 r. do godz. 9:00
- termin otwarcia ofert: 22.04.2021 r. godz. 10:00
Wyjaśnienia i modyfikacje są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
Z poważaniem
Członek Zarządu
Andrzej Cebula
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Prezes Zarządu
Władysław Spyrka

