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Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa ścieżek
rowerowych w ul. Poznańskiej wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Trasa Północna –
Sulechowska – Poznańska w ramach zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej na
terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra - Etap II.

W dniu 5 maja 2020 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 2019 r., poz. 1843) przekazuję treść pytań wraz z
wyjaśnieniem.
Pytanie 1.1.
Dotyczy § 3 ust. 2 projektu umowy: proszę wskazać w jakim terminie Wykonawca powinien złożyć
Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo – finansowy oraz w jakim terminie
harmonogram ten podlega zatwierdzaniu przez Zamawiającego?
Wyjaśnienie 1.1.:
Zamawiający informuje, że zgodnie z zawartymi postanowieniami w pkt. 3.12. specyfikacji istotnych
warunków zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu harmonogram
rzeczowo – finansowy przed podpisaniem umowy. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
Pytanie 1.2.
Dotyczy § 3 ust. 2 projektu umowy: proszę wskazać, czy Zamawiający wyraża zgodę aby Wykonawca
ponosił całkowitą odpowiedzialność prawną i finansową z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejącej
infrastruktury podziemnej, chyba, że infrastruktura ta nie była ujawniona w dokumentacji przekazanej
Wykonawcy przez Zamawiającego, bądź jej umiejscowienie odbiega od umiejscowienia wykazanego
w przekazanej Wykonawcy dokumentacji?
Wyjaśnienie 1.2.:
Zamawiający informuje, że Wykonawca odpowiada za przekazany plac budowy, na którym
prowadzone są prace oraz ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wyrządzone szkody
powstałe w wyniku swoich działań.
Pytanie 1.3.
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Dotyczy § 5 ust 2 projektu umowy: proszę o określenie w jakim terminie Wykonawca powinien
informować Zamawiającego o zmianie personelu Wykonawcy?
Wyjaśnienie 1.3.:
Zamawiający informuje, że o zmianie personelu Wykonawca zawiadamia Zamawiającego bez zbędnej
zwłoki.
Pytanie 1.4.
Dotyczy § 7 ust. 4 projektu umowy: czy Zamawiający wyraża zgodę aby terminy zapłaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy były analogicznie do terminów
przewidzianych dla Wykonawcy (par. 13 ust. 2 projektu umowy)?
Wyjaśnienie 1.4.:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w umowie.
Pytanie 1.5.
Dotyczy § 10 ust. 4 projektu umowy: czy Zamawiający wyraża zgodę aby badania były wykonywane
na koszt Wykonawcy tylko w sytuacji, jeżeli okazałoby się, ze jakość robót oraz użytych materiałów
odbiega od tych określonych w Umowie, natomiast w sytuacji, gdyby przeprowadzone badania
potwierdziłyby, że jakość robót oraz materiałów jest zgodna z wymogami Umowy, koszty takich badań
pokryje Zamawiający?
Wyjaśnienie 1.5.:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w umowie.
Pytanie 1.6.
Dotyczy § 15 ust. 2 projektu umowy: Wykonawca prosi o zmianę terminu zapłaty faktury końcowej z
proponowanych 30 dni kalendarzowych na 30 dni.
Wyjaśnienie 1.6.:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w umowie.

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