Rzeszów, dnia 18.06.2021 r.

RZ.ROZ.2810.12.3.2021.DB

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy PZP,
na wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego p. n.: „Rozbudowa prawego wału rzeki Osa w km od 0+000 - 1+291
w miejscowości Kępie Zaleszańskie, gm. Zaleszany” w ramach zadania „Ochrona przed powodzią obszarów
zalewowych położonych wzdłuż rzeki Osa w km 0+000 – 10+900 na terenie miejscowości: Kępie Zaleszańskie,
Kotowa Wola, Obojna gmina Zaleszany, Jamnica gm. Grębów woj. podkarpackie”, znak RZ.ROZ.2810.12.2021

I. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działając
w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.
2019 ze zm.), udziela wyjaśnień w odpowiedzi na otrzymany od Wykonawcy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ.

Pytanie nr 8:
W związku z udzielonymi odpowiedziami dotyczącymi naprawy dróg asfaltowych proszę o potwierdzenie, że
Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie nawierzchni asfaltowej wynikające z tabeli
elementów scalonych i kosztorysu ofertowego pomimo sytuacji gdy zakres odbudowy dróg okaże się mniejszy lub
nie będzie to konieczne. Uważamy że jest to zasadne przy wynagrodzeniu ryczałtowym.
Odpowiedź na pytanie nr 8:
W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, iż zapłaci Wykonawcy tylko za rzeczywisty zakres
napraw dróg asfaltowych, który zostanie określony po zakończeniu dowozu materiałów budowlanych.
Zgodnie z pkt I.2.5) „Opisu przedmiotu zamówienia”, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, w ramach robót
towarzyszących należy dokonać naprawy dróg publicznych, po których przejeżdżał będzie sprzęt budowlany, oraz po
których będzie prowadzony transport ziemi i materiałów budowlanych. W związku z tym w poz. 5 „Tabeli elementów
scalonych” (załącznik nr 1 do oferty) Wykonawca winien dokonać wyceny przewidywanych robót towarzyszących.
Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił wynagrodzenie, jako wynagrodzenie ryczałtowe, ale
zastrzegł również możliwość jego modyfikacji w zależności między innymi od konieczności zmniejszenia zakresu
robót objętych przedmiotem umowy.
Uzgodnienie wynagrodzenia w formie ryczałtowej nie oznacza jednocześnie konieczności pełnej jego wypłaty i
niemożności stosownego ograniczenia w sytuacji niewykonania całości robót, gdyż żądanie zapłaty wynagrodzenia
uzależnione jest od wykonania umówionych robót. Podkreślić należy, iż zgodnie z orzecznictwem przedstawiony
został pogląd, że w razie niewykonania przez Wykonawcę wszystkich robót, za które w umowie określone zostało
wynagrodzenie ryczałtowe, podlega ono proporcjonalnemu obniżeniu, stosownie do zakresu niewykonanej części,
co nie przekreśla jednak ryczałtowego charakteru tego wynagrodzenia.
W związku z tym we „wzorze umowy” stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ, Zamawiający zastrzegł możliwość
wyłączenia danego zakresu przedmiotu umowy (§ 4 oraz § 20 „wzoru umowy”). W takim przypadku zostanie
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dokonane odpowiednie zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego i ustalenie jego nowej wysokości w formie
aneksu do umowy.

II. Równocześnie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w
Rzeszowie, działając w oparciu o art. 286 ust. 1, ust. 5 oraz ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie terminów
składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą w niniejszym postępowaniu.
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje następujących zmian SWZ oraz załącznika nr 2 do SWZ – „wzór
formularza oferty”:
1) Pkt 13 SWZ „Termin związania ofertą” otrzymuje następujące brzmienie:
„Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 22.07.2021 r. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”
2) W pkt 14 SWZ „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”
a) Ppkt 14.1 otrzymuje następujące brzmienie:
„Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy,
do dnia 23.06.2021 r. do godz. 10:00.”
b) Ppkt 14.7 otrzymuje następujące brzmienie:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06.2021 r. o godz. 12:00.”
3) Anuluje się „wzór Formularza oferty”, zamieszczony przy wyjaśnieniach i zmianach treści SWZ w dniu
14.06.2021 r. i w jego miejsce wprowadza się nowy „wzór Formularza oferty”, stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszego pisma.”

Niniejsze wyjaśnienia treści oraz zmiany treści Specyfikacji warunków zamówienia stanowią integralną część
Specyfikacji warunków zamówienia.

Załączniki:
- zał. nr 1 – wzór Formularza oferty
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