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FS.271.9.2021
WYJAŚNIENIE NR 6 DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
z dnia 12 sierpnia 2021 r.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłód,
Piotrowice i Trzebiny”
Na podstawie art. 284 ust. 2 w związku z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 – ze zm.) Gmina Święciechowa
przekazuje, że do Zamawiającego wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie do Specyfikacji
Warunków Zamówienia.
Treść zapytań:
1. W dokumentacji przetargowej stwierdzono brak specyfikacji technicznych dla
projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych na przedmiotowym zadaniu. Wnosimy o
potwierdzenie, że mieszanki mineralno-asfaltowe należy zaprojektować wg. obowiązujących
wymagań technicznych WT-1, WT-2 2014.
2. W dokumentacji przetargowej nie podano kategorii ruchu dla jakiej należy zaprojektować
mieszanki mineralno-asfaltowe. Wnosimy o potwierdzenie, że mieszanki mineralno-asfaltowe
należy zaprojektować dla kategorii ruchu KR 1-2 lub doprecyzować kategorię ruchu dla
mieszanek mineralno-asfaltowych.
3. W dokumentacji przetargowej nie wskazano uziarnienia dla projektowanych mieszanek
mineralno-asfaltowych na warstwę wiążącą i ścieralną. Wnosimy o doprecyzowanie
uziarnienia dla mieszanek mineralno-asfaltowych lub potwierdzenie, że warstwę wiążącą
należy wykonać z mieszanki AC 16 W a warstwę ścieralną z mieszanki AC 11 S.
4. Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisów par. 9 ust. 3 umowy: „ Umowa z
podwykonawcą, o którym mowa w ust. 2 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej Umowy”.
Zapisy stoją w sprzeczności z zapisami dotyczącymi trybu zgłaszania podwykonawców wraz
z projektami umów podwykonawczych, o których stanowią zapisy par. 3 umowy.
Wykonawca stoi na stanowisku, że w dniu podpisania umowy z Zamawiającym nie możemy
posiadać umowy z podwykonawcami, gdyż umowy z podwykonawcami zgodnie z trybem
wskazanym powyżej będą zawierane dopiero po podpisaniu umowy między wybranym w
przetargu Wykonawcą a Zamawiającym. Zatem umowy z podwykonawcami mogą stanowić
załącznik dopiero jak umowa z Zamawiającym będzie zawarta i jak Zamawiający zaakceptuje
projekt umowy z podwykonawcą.
5. Wnosimy o zmianę kwalifikacji kary z opóźnienia na zwłokę zgodnie z nowym PZP i
wprowadzenie zapisu o treści w par. 11 ust. 2b) za zwłokę w usunięciu wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości

0,05% wartości wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad/usterek.
6. Wnosimy o zmniejszenie wymiaru kary za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji
zamówienia z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy ze stawki 0,5% wysokości
wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień przerwy na stawkę 0,1% wynagrodzenia za każdy
rozpoczęty dzień przerwy. Obecna stawka zdaniem Wykonawcy jest wygórowana i
niezasadna.
7. Wnosimy o zmniejszenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych z poziomu 30%
wynagrodzenia brutto na 15% wynagrodzenia brutto. Obecna stawka jest zdaniem
Wykonawcy wygórowana i niezasadna.
8. Prosimy o informację na temat wpięcia do systemu monitoringu przepompowni. Jakiej
firmy monitoring jest w gminie?
Gmina Święciechowa jako Zamawiający w celu wyjaśnienia treści specyfikacji warunków
zamówienia informuje:
Odpowiedź Zamawiającego:
Ad. 1.
Zamawiający uprzejmie informuje, że mieszanki mineralno-asfaltowe należy zaprojektować
wg obowiązujących wymagań technicznych WT-1, WT-2 2014.
Ad. 2.
Zamawiający uprzejmie informuje, że mieszanki mineralno-asfaltowe należy zaprojektować
dla kategorii ruchu KR 2.
Ad. 3.
Zamawiający uprzejmie informuje, że warstwę wiążącą należy wykonać z mieszanki AC 16
W, a warstwę ścieralną z mieszanki AC 11S.
Ad. 4.
Zamawiający uprzejmie informuje, iż dokonał zmiany zapisów § 9 ust. 3 wzoru umowy.
Ad. 5.
Zamawiający uprzejme informuje, iż w związku z „Wyjaśnieniami nr 5 do SWZ z 10.08.2021
r.” i „Modyfikacją nr 2 do SWZ z 10.08.2021 r.” dokonał zmiany zapisów § 11 ust. 2 lit b)
wzoru umowy.
Ad. 6.
Zamawiający uprzejmie informuje, iż dokonał zmiany zapisów § 11 ust. 2 lit. c) wzoru
umowy.
Ad. 7.
Zamawiający uprzejmie informuje, iż dokonał zmiany zapisów § 11 ust. 4) wzoru umowy.

Ad. 8.
Zamawiający uprzejmie informuje, że monitoring przepompowi w gminie Święciechowa jest
prowadzony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w
Lesznie. Monitoring jest firmy Hydro Partner Sp. z o.o.
W związku z powyższymi zmianami na stronie internetowej prowadzonego
postępowania oraz na stronie internetowej Gminy Święciechowa, w zakładce dotyczącej
postępowania, został umieszczony zaktualizowane, obowiązujące dokumenty:
„Zmodyfikowany Załącznik nr 8 do SWZ z 12.08.2021 r.”.
Święciechowa, dnia 12 sierpnia 2021 r.
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