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Zielona Góra, 28 lutego 2017 r.

Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zagospodarowanie
zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra z podziałem na
dwa zadania:
a)

Zadanie 1: Zagospodarowanie terenu wzdłuż cieku wodnego Myszka – Gęśnik na
cele parku miejskiego Park Odkrywców w Zielonej Górze;

b)

Zadanie

2:

Zagospodarowanie

terenu

wokół

Filharmonii

Zielonogórskiej

i iluminacja kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej;
w ramach zadania pn. Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie miejskiego obszaru
funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra.

W dniu 22 lutego 2017 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) przekazuję treść pytań
wraz z wyjaśnieniem.
Pytanie 5.1.:
W § 3.1. pkt a) projektu umów termin wykonania etapu I, obejmującego wykonanie dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych,
określony został do dnia 30 czerwca 2017 r. Biorąc pod uwagę terminy wynikające z art. 35 § 3 kpa
oraz art. 35 ust. 6 pkt 1) ustawy Prawo budowlane, a także zakres rzeczowy etapu I, określony
w projekcie umowy termin wykonania etapu I, w tym uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
może być niemożliwy do dotrzymania – Wykonawca wnosi o zmianę zapisu umowy i odpowiednie
wydłużenie terminu wykonania etapu I.
Wyjaśnienie 5.1.:
Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji SIWZ i zmienił termin wykonania I etapu zadania 1
i zadania 2 – dokumentacji projektowej do dnia 30 września 2017 r.
Pytanie 5.2.:
W § 17.1. pkt 5-10 projektu umów zastrzeżone zostały kary umowne obciążające Wykonawcę
w przypadku niewykonania określonych zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo,
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naliczane procentowo od wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca wnosi o zmianę zapisów umowy
i odniesienie procentowe tych kar umownych do wynagrodzenia określonego w umowie
z podwykonawcą, bowiem naliczanie w tym przypadku kary umownej od wynagrodzenia Wykonawcy
wydaje się być sankcją obciążającą Wykonawcę ponad miarę.
Wyjaśnienie 5.2.:
Brak zgody na zmianę zapisów umowy.
Pytanie 5.3.:
W § 17.4. projektu umów Zamawiający zastrzegł sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wartość zastrzeżonych kar umownych do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody. Wykonawca wnosi o uzupełnienie zapisu umowy poprzez
ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy ze wszystkich tytułów do wysokości wynagrodzenia
umownego

oraz

wyłączenie

z

zakresu

odpowiedzialności

Wykonawcy

utraconych

przez

Zamawiającego korzyści.
Wyjaśnienie 5.3.:
Brak zgody na zmianę zapisów umowy.

Powyższe informacje stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić w składanej
ofercie.
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