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IE/341/01/10/08                                                                       Rewal, 2008-03-26 
 
 
          WYKONAWCY 
 
 
DDDoootttyyyccczzzyyy:::   ppprrrzzzeeetttaaarrrggguuu   nnniii eeeooogggrrraaannniii ccczzzooonnneeegggooo   nnnaaa   rrrooozzzbbbuuudddooowwwęęę   iii    mmmooodddeeerrrnnniii zzzaaacccjjj ęęę   oooccczzzyyyssszzzccczzzaaalll nnniii    śśśccciii eeekkkóóówww   www   
PPPooobbbiii eeerrrooowwwiii eee,,,   gggmmmiii nnnaaa   RRReeewwwaaalll ... 
 
 
W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy do treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia,  w prowadzonym postępowaniu  o zamówienie publiczne, Zamawiający 
działając na podstawie  art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. 223, poz. 1655),  udziela następujących wyjaśnień : 
 
Wykonawca,  jako Oferent zwraca się z prośbą o odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Wzór Umowy, art. 4 pkt 4.1.1. – Czy Zamawiający mógłby wyjaśnić w jakim zakresie 
Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawiania sprawozdań, o których mowa w art. 4 
pkt 4.1.1.Wzoru umowy? 

Odpowiedź 
W zakresie zgodności realizacji robót z umową, w tym ze szczegółowym harmonogramem 
rzeczowo – finansowym. Sprawozdanie obejmować będzie stan zaawansowania robót (pod 
względem rzeczowym i finansowym), zakup urządzeń i wyposaŜenia.  
 
2. Wzór Umowy, art. 4 pkt 4.3.1. – „Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie 

ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze 
śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy, z wyjątkiem ryzyka 
nadzwyczajnego określonego jako ryzyko Zamawiającego.”  
Czy w art. 4 pkt 4.3.1. wzoru umowy Zamawiający zgadza się na skreślenie słów: „z 
wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego określonego jako ryzyko Zamawiającego.”  i dodanie 
po słowie: „Umowy” następujących słów: ”z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność.”? 

Odpowiedź 
Zamawiający dokonał modyfikacji wnioskowanego zapisu w odpowiedzi na zapytania z dnia 
5.03.2008 r. 
Patrz odpowiedź na zapytanie 5.  
 
3. Wzór Umowy, art. 6  pkt 6.2. 1. – czy Zamawiający potwierdza, Ŝe w przypadku, o 

którym mowa w art. 6 pkt 6.2.1. b) wzoru umowy Zamawiający moŜe albo odstąpić od 
umowy albo Ŝądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi ?  

Odpowiedź 
Tak  
  
4. Prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju dokumentów, materiałów i informacji moŜe Ŝądać 

Zamawiający na podstawie art. 7 pkt 7.1. wzoru umowy. 
Odpowiedź 
Polis oraz dokumentów ubezpieczeniowych, umów z podwykonawcami i dostawcami 
urządzeń, protokołów z badań, prób, atestów, uprawnień osób wykonujących samodzielne 
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funkcje na budowie, dokumentów geodezyjnych, jak szkice polowe, mapki, próbek 
niektórych materiałów stosowanych do wykonania zamówienia itp.  
5. Prosimy o wyjaśnienie, z jakich praw nabytych w stosunku do podwykonawców 

Zamawiający będzie mógł skorzystać, zgodnie z Art. 7 pkt 7.2.6. wzoru umowy.? 
Odpowiedź 
Postanowienia art.7,  ust. 7.2.6. stanowią, Ŝe Zamawiający „moŜe skorzystać”, lecz nie musi.  
Niemniej moŜe wystąpić sytuacja, Ŝe podwykonawca będzie wykonywał np. rysunki 
uszczegółowiające rozwiązania projektowe  na rzecz Wykonawcy, z których Zamawiający 
będzie musiał skorzystać.  
 
6. Wzór Umowy, art. 8, pkt 8.5. – wnosimy o zmianę zapisu pkt 8.5 ustalającej konkretny 

termin poprzez dopisanie na końcu pkt. 8.5 …..„nie później jednak niŜ 7 dni”. 
Odpowiedź 
Zamawiający modyfikuje treść art.8, ust. 8.5, dopisując na końcu dalszą treść „nie później jak 
w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę 
7. Wzór Umowy, pkt 10.1.2. –czy Zamawiający wyraŜa zgodę na dodanie zapisu w Art. 10 

pkt 10.1.2. a) na końcu: „W przypadku gdy Wykonawca dotrzyma terminu końcowego 
wykonania przedmiotu Umowy, kary za zwłokę w wykonaniu elementów robót zostaną 
anulowane.”  

Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę dotychczasowego zapisu art. 10,  ust. 10.1.2. 
8. Wzór Umowy, pkt 10.2. – czy  Zamawiający wyraŜa zgodę aby w At. 10 pkt 10.2. zamiast 

słów : „Zamawiający zastrzega” napisać: „Strony zastrzegają”. W przeciwnym razie brak 
będzie równowagi Stron w stosunku cywilnoprawnym. 

Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę dotychczasowego zapisu art.10, ust. 10.2. 
 
9. Wzór Umowy, pkt 10.3. – czy Zamawiający wyraŜa zgodę na wykreślenie z Art. 10 pkt 

10.3.  słów : „oraz odszkodowanie za poniesione szkody”. Naszym zdaniem Zamawiający 
ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, 
natomiast prawo potrącenia odszkodowania w bliŜej nieokreślonej wysokości z 
wynagrodzenia Wykonawcy jest zbyt niekorzystne dla Wykonawcy. 

Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę dotychczasowego zapisu art.10, ust. 10.3. 
 
 
10. Wzór umowy, art. 11 pkt 11.5 – czy Zamawiający wyraŜa zgodę aby w art. 11 punktowi 

11.5. wzoru umowy nadać następujące brzmienie: „Zamawiający przed skierowaniem 
roszczenia do instytucji zabezpieczającej powinien wezwać Wykonawcę do spełnienia 
świadczenia.” 

Odpowiedź 
Zamawiający modyfikuje treść art.11 ust.  11.5 nadając mu brzmienie: 
„Zamawiający przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczającej wezwie na 
piśmie  Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając ostateczny termin, zgodnie z 
postanowieniami artykułu 8” 
 
11. Wzór Umowy, art. 11, pkt. 11.6. – prosimy o wykreślenie w art. 11 pkt 11.6. słów: „staje 

się własnością Zamawiającego i.” 
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Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na wykreślenie proponowanego zapisu.  
12. Wzór Umowy, art. 12, pkt 12.4 – prosimy o określenie koszty jakich ekspertyz obciąŜają 

Wykonawcę?  
Odpowiedź 
Wykonawca zobowiązany będzie do poniesienia jednorazowych kosztów wykonania 
koniecznych ekspertyz w przypadku, gdy wykonane roboty bądź dokonane zakupy będą 
budziły uzasadnione wątpliwości.   
13. Wzór Umowy, art. 14. W pkt 14.2.1. – prosimy o zmianę dodatkowego terminu wezwania 

do zapłaty  z 2 miesięcy na 1 miesiąc  odpowiednio tak jak jest w pkt 14.1.1. d).  
Odpowiedź 
Zamawiający nie zmienia dotychczasowej treści art. 14, ust. 14.2.1. 
14. Prosimy o potwierdzenie, ze obowiązki Zamawiającego opisane w Art. 14 pkt 14.1.3 

znajdują zastosowanie równieŜ w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę z przyczyn 
niezaleŜnych od Wykonawcy. 

Odpowiedź 
Tak 

  

 

Za Zamawiającego  
Sekretarz Komisji Przetargowej 

 
Tomasz Bartkowski 

 

 

 


