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Nowiny, dnia 10.04.2019r. 

 
INO.272.30.P.1.19 

Wszyscy  
Wykonawcy, którzy pobrali 
Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia  
Strona Internetowa Zamawiającego  

 
 
Dotyczy:  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: INO.272.30.P.19 
na: „Usunięcie nieodpowiedniego stanu technicznego wiaduktu drogowego stanowiącego 
element gminnej drogi usytuowanej na działkach o nr ewid. 444/2, 50/4, 517/1 obręb geod. 
Kowala, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie” 
 
         Informuję niniejszym, iż w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w dniach 08.04.2019r. wpłynęło do Zamawiającego zapytania Wykonawcy dotyczące 
wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

          Działając w trybie art. 38  ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U z 2018r., poz. 1986 ze zmianami),  przedstawiam treść pytania oraz wyjaśnienie 
Zamawiającego: 
 
Pytanie nr 1. 

Zamawiający określił termin wykonania robót przewidzianych do osiągnięcia rezultatu na 
28.06.2019r. tymczasem wykonanie robót wymaga okresowych włączeń trakcji kolejowej a to z kolei 
uzgodnień z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A oraz PKP Energetyka Sp. z o.o.. Zamknięcia toru oraz 
wyłączenia trakcji (zgodne z regulaminem niezbędnym do wykonania włączeń) mogą nastąpić w 
terminie 100 dni od momentu uzgodnienia ze względu na konieczność zmian w rozkładzie jazdy 
pociągów. Wykonawca stwierdza to na podstawie własnych doświadczeń – gdyż wykonywał               
w ubiegłym roku remont analogicznego obiektu na tej samej linii kolejowej w m. Brzeziny.                            
Czy Zamawiający w związku z tymi zmieni termin wykonania robót na 30.09.2019r.  
 
Odpowiedź nr 1. 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wykonania robót budowlanych do dnia 
30.09.2019r.   
 
Pytanie nr 2. 

Zamawiający dołączył do materiałów przetargu przedmiar robót wariant 2 w którym 
przewidział do wykonania wyburzenie a następnie wykonanie tylko części belek podporęczowych i 
kap chodnikowych. Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzamy, iż do osiągniecia rezultatu o którym 
mowa w specyfikacji oraz możliwości zagwarantowania jakości (rękojmia min. 60 m-cy) niezbędne jest 
całkowite wyburzenie a następnie wykonanie nowych belek podporęczowych i kap chodnikowych co 
kilkukrotnie zwiększa zakres a zatem i czas trwania robót  oraz w następstwie tego opłat za 
wyłączenie napięcia, zamknięcia torów i korzystanie z terenu PKP. Czy zamawiający dopuszcza 
możliwość zmiany zakresu robót, a co za tym idzie zmieni Przedmiar? 
 
Odpowiedź nr 2. 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu robót po ich rozpoczęciu i stwierdzeniu 
konieczności ich wykonania.  
 
Pytanie nr 3. 

W dołączonej do specyfikacji ekspertyzie stanu technicznego przewidziany jest koszt remontu 
w wariancie nr 2 w wysokości 322 tys zł. W związku ze znacząco większym od przewidzianego 
zakresem robót oraz kosztów opłat z tytułu włączeń trakcji kolejowej mogącej wynieść ponad 300 tyś. 
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zł (w załączeniu oferta PKO z ubiegłego roku). Czy Zamawiający jest przygotowany na znaczne 
zwiększenie kosztu remontu? 
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Odpowiedź nr 3. 

Zamawiający informuje, iż jest świadomy że koszty przewidziane w ekspertyzie za wykonanie 
przedmiotu zamówienia mogą się znacząco różnić od cen złożonych przez potencjalnych oferentów                                    
w przedmiotowym postępowaniu.  
 
Pytanie nr 4.  

Zamawiający, zgodnie ze specyfikacja, na wykonanie zadania przewiduje zawrzeć umowę ryczałtową. 
Czy biorąc pod uwagę : 

a) Zły stan obiektu gdy praktycznie nie można przewidzieć zakresu koniecznych rozbiórek. 
b) Przedstawiony przedmiar robót który w żadnym stopniu nie gwarantuje rezultatów remontu zapisanych    

w specyfikacji. 
c) Wymagania związane z udzieleniem gwarancji na wykonany remont (gwarancja jak na nowy obiekt). 

Zamawiający nie powinien zmienić zapisów umowy dotyczących ceny z ryczałtu na rozliczenie obmiarowe? 
 
Odpowiedź nr 4. 

Zamawiający, informuje iż obowiązującym wynagrodzeniem w przedmiotowym postepowaniu jest 
wynagrodzenie ryczałtowe. Zamawiający informuje , iż art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmiany 
zawartej umowy w sytuacjach przewidzianych w tym przepisie.    
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