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Zielona Góra, 2 lutego 2021 r.

Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa parkingu
wielopoziomowego przy ul. Piaskowej w Zielonej Górze.

W dniu 13 stycznia 2021 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 z późn. zm.) przekazuję treść pytań
wraz z wyjaśnieniem.
Pytanie 8.1.
Umowa § 18.1. Kary umowne
Zgodnie z

§ 18 ust. 1 kary umowne

płatne przez wykonawcę będą naliczane za każdy dzień

opóźnienia, natomiast kary umowne płatne przez Zamawiającego za każdy dzień zwłoki. Wykonawca
zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający ujednolici kary płatne przez zamawiającego i wykonawcę
i określi je jako kary płatne za każdy dzień zwłoki, a tym samym doprowadzi zapisy umowne do
zgodności z prawem. Jeżeli Zamawiający nie widzi takiej konieczności prosimy o wyjaśnienie, czy
Zamawiający

oczekuje

odpowiedzialności wykonawcy

za dotrzymanie terminów

umownych

na zasadzie ryzyka, czy też na zasadzie winy?
Wyjaśnienie 8.1.:
Zamawiający dokonał zmiany treści wzoru umowy.
Pytanie 8.2.
Załącznik nr I.3 Szczegółowy opis zamówień
Zamawiający zapisem pkt 8 Załącznika nr I.3 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)
przerzuca odpowiedzialność z projektanta na wykonawcę robót budowlanych, co jest sprzeczne
zarówno z formułą zamówienia „buduj”, a tym samym przepisami prawa. Mając powyższe na uwadze
wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiające celem dostosowania zapisów SIWZ do
zgodności

z

zapisami

prawa

wykreśli

przedmiotowy

zapis,

czy

też

celem

zapewnienia

konkurencyjności poszczególnych ofert zobowiąże wykonawców do wyceny robót mających na celu
weryfikację dokumentacji projektowej. W takim przypadku wykonawca prosi o przekazanie
wykonawcom szczegółowych obliczeń do dokumentacji projektowej.
Wyjaśnienie 8.2.:
Zamawiający dokona zmiany treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, poprzez
wykreślenie pkt 8.
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Pytanie 8.3.
Umowa § 20.1.2
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w
terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie,
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ma zabezpieczone środki na realizację zamówienia, skoro
oczekuje kredytowania po stronie wykonawcy do 3 miesięcy.
Wyjaśnienie 8.3.:
Zamawiający ma zabezpieczone środki na realizację zamówienia.

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