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 W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 27.03.2008 r. do treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia,  w prowadzonym postępowaniu  o zamówienie publiczne, 
Zamawiający, działając na podstawie  art. 38 ust. 2  i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. 223, poz. 1655),  udziela następujących 
wyjaśnień oraz dokonuje modyfikacji treści SIWZ: 
 
Oferent zwraca się z prośbą o odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Odpowiedzi na pytania wykonawców – pismo zamawiającego IE/341/01/05/08 z dnia 
2008-03-17 odpowiedź na pytanie 5 – prosimy o dokonanie stosownej zmiany w 
SIWZ zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego. 

Odpowiedź 
Z uwagi na nie umiejscowienie  pytania do udzielonych odpowiedzi, Zamawiający 
domniema, Ŝe  odnosi się  ono do odpowiedzi na pytanie 5 (zapytania Nr I z dnia 
05.03.2008 r.) i dotyczy  art. 4.1.7c wzoru umowy i w takim zakresie dokonuje poniŜej 
modyfikacji treści SIWZ. 
 
2. Odpowiedzi na pytania wykonawców – pismo zamawiającego IE/341/01/05/08 z dnia 

2008-03-17 odpowiedź na pytanie 11 a) – zamawiający zaakceptował ustalenie limitu 
kar z tytułu zwłoki 10%wynagrodzenia brutto - prosimy o dokonanie stosownej 
zmiany w SIWZ zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego. 

Odpowiedź 
Modyfikacji  postanowień  art. 10.1.1. wzoru umowy dokonano przy odpowiedzi na 
pytanie 2 (zapytania Nr I z dnia 05.03.2008 r.), w którym po dotychczasowej treści 
dodano treść „do wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego”. 
 
3. Wzór umowy, pkt 14.1.2. – prosimy o wyjaśnienie tego zapisu i dodanie „za 

wynagrodzeniem ustalonym pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym”. 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraŜa zgodę na rozszerzenie brzmienia art.14.1.2. o treść zaproponowana 
przez Wykonawcę, dokonując jednocześnie stosownej modyfikacji SIWZ, zamieszczonej 
poniŜej.  
 
4. Odpowiedzi na pytania wykonawców – pismo zamawiającego IE/341/01/05/08 z dnia 

2008-03-17 odpowiedź na pytanie 15- Zamawiający odpowiedział, Ŝe w przypadku 
odstąpienia od umowy z przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca, Zamawiający  
zapłaci wyłącznie zastrzeŜone kary umowne na rzecz Wykonawcy, a nie z tytułu 
rozwiązania umów z podwykonawcami i dostawcami, prosimy o wyjaśnienie w tym 



zakresie z uwagi  na to, ze brak jest w art. 10 kary umownej naleŜnej Wykonawcy od 
Zamawiającego z tytułu odstąpienia. 

Odpowiedź 
Pytanie Wykonawcy, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi – pytanie nr 15 
(zapytania Nr II z dnia 10.03.2008 r.) dotyczyło kosztów rozwiązania umów z 
podwykonawcami, tj. zapłaty za niemoŜliwe do odwołania dostawy oraz kar z tytułu 
rozwiązania przedmiotowych umów z podwykonawcami i dostawcami. Stąd teŜ 
Zamawiający udzielił wyczerpującej odpowiedzi w tym zakresie. Obecnie Wykonawca 
podnosi, Ŝe w art. 10 wzoru umowy nie przewidziano kary umownej naleŜnej 
Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu odstąpienia, a więc nie będzie moŜna jej 
egzekwować.  
 
 

Jednocześnie ma mocy art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje następujących 
modyfikacji treści SIWZ: 

1. w art. 4.1.7c wzoru umowy (zał. nr 17 dodaje się dalszą treść w brzmieniu „w zakresie 
zdarzeń wynikłych z zawinionych działań Wykonawcy związanych z  realizacją 
robót”.  

2. w art. 14.1.2 wzoru umowy kropkę zastępuje się przecinkiem, po którym dodaje się 
dalszą treść „ za wynagrodzeniem ustalonym pomiędzy Wykonawcą i 
Zamawiającym”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za zamawiającego 
Sekretarz  Komisji  
Tomasz Bartkowski 


