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WYJAŚNIENIE
TREŚCI SPECYF'IKACJI IsToTNYcH wARUNKow ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Usuwanie awarii wodociągowych

ikanalizacylnych w 2021 roku"
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy

z dnia}9

stycznia 2004 roku _ Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 20I9r. poz. 1843) w złłiązkuz art. 90 ustawy

Przepisy wprowadzające ustawę
przedstawiam tteśÓ zapytańjakie

_

z

dnia 11 września 2019 t. _

Prawo zamówień publicznych (Dz.

U. poz.

2020), poniżej

wpĘnęb do Zamawiającego wraz zudzielonymi wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

Czy awańe będą usuwan

a na zg}oszenie

G.Z'G.K.

odpowiedź:

Tak, awarie będą usuwane na podstawie zgloszenia dokonane3o ptzez Zamawiającego (osobiście,
telefonicznie, mailowo, powiadomienie SMS) zgodnie z $5 pkt 2 Umowy.

Pytanie 2:

Czy cena brutto ma byó ptzyjętana podstawie załączonych kosztorysów ślepychraą'ilości przyjętych
w specyfikacji awarii przedstawionych w pozycji 6.2
odpowiedź:

Tak, do SIWZ załączono ślepe kosztorysy (Załącznik nr 9), na podstawie których Wykonawca
oszacuje cenę jednostkową netto,

a następnie wartośó netto (ilośó tazy

cena jednostkowa netto)

poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego, których suma z uwzględnieniem należnego podatku

VAT

będzie stanowió wartośćoferty brutto.

Pytanie 3:

Czy w wypadku wystąpienia awarii nie przewidzianych w kosztorysach ślepych będą one rczliczane
kosztorysami powykonawczymi na podstawie cen jednostkowych zawaĘch w kosztorysach ślepych,

i czybędą stanowió jako wartośó dodatkową do zawartej umowy.
odpowiedź:

L

Tak. Cena wskazana w umowie jest wartościąszacunkową mogącą ulec zmianie ze względu na
wystąpienie innej ilościawarii illub innego rodzaju awarii.
Zmiana treści SIWZ

nt I

z

dnia 3LIŻ.2020 roku szczegółowo to uregulowała tj. Wprowadzono

dodatkowy katalog zmianUmowy w $13 ust. 3:
*Zmiany naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do robót zamiennych i/lub nieobjęĘch
przedmiotem zamówienia a niezbędnych do jego realizacji, ustalona będzie według następujących
zasadz

l) za podstawę kalkulacji ptzyjęte zostanąceny jednostkowe zkosztorysu, o którym mowa w s 2 ust. 2
umowy' a ilościrobót na podstawie sprawdzonego i zatwierdzonego przezZamawiającego (lnspektora
Nadzoru) obmiaru,

2) jeŻeliroboty nie występowaĘ w kosztorysie, a są niezbędne do rozliczenia robót o których mowa w
ust. 4 podstawą kalkulacji będą:

a) dane wyjściowedo kosztorysowania z kosztorysu w zakresie kosztów robocizny, larzutu, kosztów

pośrednichi zysku,

b) ceny materiałów

i

sprzętu nie będą vłyższeniż średnieceny publikowane przez kwartalnik

SEKOCENBUD (aktualny

na czas ich wbudowania i wykorzystania)

c) nakłady robocizny i nakłady tzeczowe z katalogów (KNR lub

KNNĘ, adlarobót

specjalistycznych

według kalkulacji własnej, potwierdzon ej prz-ez Inspektora N adzoru."

Pytanie 4:

Cąl będzie

obowiązek usuwania awarii w godzinach nocnych, w wypadku gdy zostaną zgloszone

prz.edwieczorem. (Chodzi o ceny godziny od zgłoszenia)

odpowiedź:
Tak, Wykonawca zobowiązany będzie usunąó awarię w zadeklarowanyrn przez siebie czasie na etapic

złożenia ofeńy

w

prowadzonym postępowaniu przetargowym. Zamawiający nie wprowadza

rozgtaniczenia cen wskazanych w kosztorysie ofertowym

Wykonawca zobowiązany
uwzględniając m.in. czas

i

jest

z

podziałem na tryb nocny, czy dzienny.

dokonaó wyceny poszczególnych pozycji kosztorysowych

porę roku, w której może nastąpić z$oszenie

i

powyższe elementy

w cenie oferly. Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie określió godzin
wystąpienia awarii, jednakze z doświadczenia Zamawiającego wynika, że większośó zgłoszeń
skalkulowaó

doĘchczas następowała w pierwszej połowie dnia.
Pytanie 5:
Czy w wypadku awarii przepompowni ścieków roboty będątoz|iczane kosztorysem powykonawczym
wg cen jednostkowych z kosztorysów ślepych.

odpowiedź:

2

TĄ

eony jednostkowe

z kosztorysów ślopych będą stanowiły podstawę do rozliczenia kosztorysem

powykonawczym.

Ęrtanie 6:

Czy w zakes usuwania awarii będą wchodzió naprawy szaf sterowniczych przy ptzepompowniach
ścieków.

odpowiedź:

Nie.
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