
PYTANIA 4 

 

 

Odpowiedzi na pytania zadane przez jednego z potencjalnych Wykonawców dotyczące przetargu: 

Modernizacja i przebudowa magistrali wodociągowej w ul. Wyszyńskiego we Włocławku, 

Nr ref.: 281.69.2020. 

Działając zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych 

– (tekst jednolity: Dz. U. z  2019 r. poz. 1843), Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów                  

i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku udziela następującej odpowiedzi: 

 

Pytanie 1  

SIWZ- Tom I Instrukcja dla Wykonawców 

II Warunki udziału w postępowaniu. 

1.2.2. Warunek zdolności technicznej lub zawodowej  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał średnioroczne zatrudnienie pracowników w okresie 

ostatnich trzech lat przed dniem wyznaczonym na składanie ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 30 pracowników w każdym roku.  

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie średniorocznego zatrudnienia pracowników z 30 do 25 celem 

umożliwienia udziału w postępowaniu szerszej liczbie Wykonawców. Mając na uwadze, że roboty 

zasadnicze (modernizacja magistrali) będą wykonywane przez firmę specjalistyczną, proponowana 

liczba pracowników Generalnego Wykonawcy jest wystarczająca do wykonania pozostałego zakresu 

robót. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ dot. spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej 

opisane w Tomie I SIWZ - Instrukcja dla wykonawców, pkt. 1.2.2 lit. b).  

 

Pytanie 2  

SIWZ – Tom II Wzór umowy § 8. 

W terminie 21 dni od złożenia przez Wykonawcę projektu Dokumentacji projektowej Zamawiający 

dokona jej weryfikacji, zgłaszając Wykonawcy swoje zastrzeżenia i uwagi. 

Mając na uwadze, że czas realizacji zadania wynosi 12 miesięcy, zwracamy się z prośbą o skrócenie 

czasu weryfikacji Dokumentacji Projektowej przez Zamawiającego z 21 dni do 7 dni, gdyż okres ten 

stanowi znaczną część czasu przewidzianego na realizację zadania. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy §8 ust  4 wzoru umowy dot. maksymalnego terminu na weryfikację 

oraz zgłaszanie Wykonawcy zastrzeżeń i uwag do dokumentacji projektowej. 

 

 Pytanie 3  

SIWZ – Tom II Wzór umowy § 1 ust. 5 

Proszę o wyjaśnienie powodów dla których to Wykonawca ma uzyskać zgody właścicieli 

nieruchomości? Proszę też o wyjaśnienie jaka będzie procedura w przypadku kiedy właściciele 

nieruchomości odmówią wyrażenia zgody? 

Odpowiedź 

Zamawiający posiada zgody do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zgodnie                   

z decyzjami i oświadczeniami zamieszczonymi w załączniku nr 3 do PFU. W przypadku wyjścia poza 



pas własności, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszelkie materiały do ich 

pozyskania, umożliwiające wejście w teren do wykonania robót. Prace te Wykonawca wykona na 

własny koszt. Jednocześnie w ramach obowiązków umownych, Wykonawca winien wypełniać 

wymagania dot. uzyskiwania zgód na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót opisane         

w PFU, w tym m.in. w pkt. 1.4.4; 2.2.5; 2.3.1; 3.1.12 związane z zabezpieczeniem terenu budowy          

i organizacją ruchu na czas wykonywania robót. 

 

Pytanie 4  

SIWZ – Tom II Wzór umowy § 6 ust. 6 i 7. 

Zapisy określają obowiązek przedłożenia ubezpieczenia od ryzyk budowlanych, ubezpieczenie 

budowy i robót budowlanych, Wykonawca zwraca się o określenie wartości na jaką ma być zawarte te 

ubezpieczenie. W ust. 7 określona jest tylko wartość ubezpieczenia OC, brak jest określonej wartości 

ubezpieczenia budowy i robót budowlanych.  

Odpowiedź 

Ubezpieczenia budowy i robót budowlanych od odpowiedzialności cywilnej w związku                        

z prowadzonymi robotami o której mowa w §6 ust 6 i 7 wzoru umowy, powinno mieć wartość nie 

niższą niż 1 000 000, zł. 

 

Pytanie 5  

SIWZ – Tom II Wzór umowy § 7 ust. 7. 

Proszę o wyjaśnienie powodów dla których za dzień wykonania przedmiotu uznaje się datę 

sporządzenia protokołu, a nie datę zgłoszenia robót o ile na skutek tego zgłoszenia dojdzie do 

odbioru? Wykonawca wskazuje, że nie ma wpływu na czas trwania czynności odbiorowych i tym 

samym nie może ponosić konsekwencji przedłużających się procedur z tym związanych. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy §7 ust  7 wzoru umowy. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe 

warunki odbioru końcowego przedmiotu zamówienia (w tym m.in. terminy czynności odbiorowych) 

zostały opisane w SIWZ. Ponadto zgodnie z treścią §2 ust  1 wzoru umowy, przez wykonanie 

przedmiotu umowy należy rozumieć ukończenie całości prac projektowych i robót budowlanych 

objętych zamówieniem, włącznie z podpisaniem protokołu odbioru końcowego całkowicie 

zrealizowanych robót. 

 

Pytanie 6  

SIWZ – Tom II Wzór umowy § 13 ust 1 pkt 1 i 2. 

Proszę o wyjaśnienie powodów dla których kary zostały zastrzeżone na wypadek opóźnień, a nie 

zwłoki? Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia i wskazanie, że kary należne są za zwłokę. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy §13 ust  1 pkt 1 i 2 wzoru umowy dot. kar umownych. 

 

Pytanie 7  

SIWZ – Tom II Wzór umowy § 13 ust 1 pkt 8. 

Proszę o wyjaśnienie powodów dla których Zamawiający zastrzegł karę rażąco wygórowaną? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy §13 ust  1 pkt 8) wzoru umowy dot. wysokości kary umownej za 

odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 



Pytanie 8  

SIWZ – Tom II Wzór umowy § 17. 

Proszę o wyjaśnienie, czy w przypadku o jakich mowa w art. 144 Pzp możliwe będzie dokonanie 

zmiany umowy? Z treści projektu umowy nie wynika wprost, że również w przypadkach 

wymienionych w Prawie zamówień publicznych możliwe będzie dokonanie zmiany. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, iż w świetle zapisów §17 wzoru umowy, w związku z art. 144 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, możliwe będzie dokonywanie zmian umowy. 

 

 

Włocławek 19.10.2020 r. 


