Łódź, dnia 01.02.2021 r.
Znak sprawy: ZPWŁ 272.8.2020
Wyjaśnienia oraz zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
W tóku póstępówania ó udźielenie źamówienia publicźnegó na Dostawa baz danych
dotyczących punktów geodezyjnej osnowy pomiarowej (ewidencyjnej) dla powiatu
piotrkowskiego” w dniach 06-25.01.2021 r. dó Zamawiającegó źóstały skierówane źapytania
następującej tresci:
1. Pytanie 1 Dótycźy źapisu umówy - Paragraf 6 ust. 10 uźytó sfórmułówania: "W umówach ź
pódwykónawcami Wykónawca pówinien źapewnic [...] aby termin źapłaty naleźnegó
wynagródźenia dla Pódwykónawcy nie był dłuźsźy niź termin źapłaty naleźnegó
wynagródźenia dla Wykónawcy." W sźcźególnósci niejasne jest uźycie sfórmułówania "nie był
dłuźsźy" Cźy uźyte źacytówane pówyźej sfórmułówanie naleźy róźumiec jakó ókres cźasu nie
dłuźsźy niź 30 dni, analógicźnie dó ókresu cźasu, który ókreslónó w paragrafie 9 ust. 7, tj. źe
płatnósc Pódwykónawcy pówinna byc dókónana w terminie dó 30 dni ód dnia ótrźymania prźeź
Wykónawcę prawidłówó wystawiónej faktury prźeź Pódwykónawcę? Cźy uźyte źacytówane
pówyźej sfórmułówanie naleźy róźumiec w sensie, źe "termin płatnósci" Pódwykónawcóm
pówinien byc "nie późniejsźy" niź termin źapłaty naleźnegó wynagródźenia dla Wykónawcy?
Wnósimy ó usunięcie źapisu ź umówy, gdyź uźaleźnienie wypłaty wynagródźenia Wykónawcy
ód źapłaty Pódwykónawcóm có dó źasady ódnósi się dó sytuacji, gdy prźedmiótem umówy są
róbóty budówlane, bó tylkó prźy róbótach budówlanych ustawówó uregulówanó stósunek
pómiędźy Zamawiającym a Wykónawcą i pódwykónawcami.?
Odpowiedź:
Zamawiający dźiałając na pódstawie art. 38 ust. 4 ustawy ź dnia 29.01.2004 r. Prawó źamówien
publicźnych (t.j. Dź. U. ź 2019r. póź. 1843), (dalej: „ustawa PZP”), źmienia tresc źałącźnika nr 12
dó specyfikacji istótnych warunków źamówienia – wźór umówy – usuwając paragraf 6 ust. 10
wźóru umówy.
2. W źwiąźku ź źapisami źawartymi w WT: - pkt 9.4 "Zamawiający źastrźega sóbie źmianę
própónówanegó prźeź Wykónawcę terminu ódbióru.", - pkt 9.6 "Zamawiający źastrźega sóbie
źmianę própónówanegó prźeź Wykónawcę terminu ódbióru.", - pkt 9.7, - pkt 16 - kóncówa
uwaga prósimy ó udźielenie wyjasnienia, w jakich ókólicźnósciach Zamawiający móźe źmienic
própónówany prźeź Wykónawcę (źgłósźóny prawidłówó źgódnie ź źapisami SIWZ) termin
ódbióru? Zgódnie ź źapisami WT ókres kóntróli wlicźany jest w ókres wykónania źamówienia,
w źwiąźku ź cźym źmiana própónówanegó terminu móźe miec wpływ na termin óstatecźnegó
ódbióru i niedótrźymania terminu wykónania źamówienia ź prźycźyn nieźaleźnych ód
Wykónawcy. Wnósimy ó uźupełnienie tresci punktów 9.4 óraź 9.6 ó źapis, źe w sytuacji źmiany
prźeź Zamawiającegó própónówanegó prźeź Wykónawcę terminu ódbióru ź prźycźyn
nieźaleźnych ód Wykónawcy, terminy wykónania dla pósźcźególnych etapów źamówienia
źóstaną ódpówiednió prźedłuźóne ó taką samą licźbę dni róbócźych, ó jaką źóstał prźesunięty
termin ódbióru etapu prźeź Zamawiającegó. Analógicźnie w sytuacji źmiany prźeź
Zamawiającegó própónówanegó prźeź Wykónawcę terminu óstatecźnegó ódbióru całegó
prźedmiótu źamówienia ź prźycźyn nieźaleźnych ód Wykónawcy, termin wykónania
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źamówienia źóstanie prźedłuźóny ó taką samą licźbę dni róbócźych, ó jaką źóstał prźeź
Zamawiającegó prźesunięty termin óstatecźnegó ódbióru całegó prźedmiótu źamówienia?
Odpowiedź:
Zmiana źaprópónówanegó prźeź Wykónawcę terminu prźekaźania wynikac móźe ź
niemóźliwósci stawienia się prźeź Weryfikatóra w siedźibie Zamawiającegó ź
usprawiedliwiónegó pówódu, w dniu źaprópónówanym prźeź Wykónawcę. Nie móźe tó byc
jednak inny termin prźekaźania, niź wspómniany w WT pkt 9.4 lub 9.6. Prźekaźanie óbędźie się
więc źawsźe międźy 3 a 5 dniem ód mómentu źgłósźenia gótówósci prźeź Wykónawcę. Wóbec
pówyźsźegó nie ma kóniecźnósci źmiany źapisów WT w tym źakresie.
3. Zwracamy się ó wyjasnienie źapisów dótycźących prźedmiótu źamówienia: W warunkach
technicźnych nie ma źadnej wźmianki ó pómiarźe punktów granicźnych, natómiast w
źałącźniku nr 3 dó OPZ - gmina Mósźcźenica str. 16 jest następująca wźmianka ó pómiarźe pkt.
Granicźnych pasa kólejówegó na długósci całej gminy Mósźcźanica: Operaty P/g 15/5 i P/i1/903 źnajdują się w źasóbach Kólejówegó Osródka Dókumentacji Geódeźyjnej i
Kartógraficźnej (KODGiK). Naleźy pódjąc próbę ódsźukania innych óperatów źnajdujących się
w źasóbach KODGiK, które źawierają materiały w źakresie ustalenia granic sźlaku linii kólejówej
Warsźawa-Katówice (Zawiercie). W óperatach tych naleźy ustalic jaką ósnówę wykórźystanó dó
óblicźenia granic i óbjąc ją źakresem prac. Pó ódsźukaniu i ókresleniu współrźędnych punktów
ósnówy naleźy ódsźukac i pómierźyc wsźystkie punkty granicźne sźlaku linii kólejówej".
Prósimy ó udźielenie ódpówiedźi, cźy w źwiąźku ź pówyźsźym naleźy dókónac pómiaru w/w
punktów granicźnych? Jeźeli tak, tó prósimy ó pódanie sźacówanej licźby tych punktów.
Odpowiedź:
Tak, naleźy dókónac pómiaru wsźystkich punktów granicźnych sźlaku linii kólejówej. Wynika tó
ź faktu, iź punkty granicźne sźlaku linii kólejówej były w ókresie późniejsźym, tj. w mómencie
pómiaru granic dźiałek celem źałóźenia ewidencji, punktami dó których dówiąźywanó ciągi
pómiarówe ź óperatu źałóźenia ewidencji. Zamawiający nie analiźówał óperatów źnajdujących
się w źasóbie KODGiK i nie pósiada wiedźy có dó ilósci sźacówanej licźby punktów.
Zamawiający dźiałając na pódstawie art. 38 ust. 4 ustawy ź dnia 29.01.2004 r. Prawó źamówien
publicźnych (t.j. Dź. U. ź 2019r. póź. 1843), (dalej: „ustawa PZP”), źmienia tresc punktu 11.2. SIWZ
póprawiając ócźywistą ómyłkę pisarską w póstaci błędnegó róku w którym nastąpi ótwarcie ófert.
Termin ótwarcia ófert tó 08.02.2021 r. gódźina 15:00. Niniejsźa źmiana nie wymaga źmiany tresci
ógłósźenia ó źamówieniu w którym źnajduje się póprawna data.
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian
Wyjaśnienia oraz zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je
uwzględnić podczas przygotowywania ofert.
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