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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 13.1.
Umowa §11 ust. 5
Czy Zamawiający akceptuje usuwanie wad i usterek w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego
z Wykonawcą, uwzględniającym możliwości technologiczne i reguły sztuki budowlanej?
Wyjaśnienie 13.1.:
Zamawiający dokonał zmiany treści wzoru umowy.
Pytanie 13.2.
Umowa §13 ust. 6
Czy Zamawiający potwierdza wstrzymanie do kwoty nie wyższej niż równowartość niezapłaconego
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawców?
Wyjaśnienie 13.2.:
Nie. W przypadku braku oświadczenia Zamawiający nie ma wiedzy o wysokości wymagalnego
wynagrodzenia dla Podwykonawcy. Wówczas zostanie wstrzymana kwota całej faktury.
Pytanie 13.3.
Umowa §18 ust. 5
Czy Zamawiający akceptuje uprzednie wezwanie Wykonawcy do nadrobienia opóźnienia w realizacji
prac w racjonalnym terminie, nie krótszym niż np. 30 dni i odstąpienie od Kontraktu po bezskutecznym
upływie tego terminu za 30 dniowym okresem wypowiedzenia?
Wyjaśnienie 13.3.:
Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wezwania do nadrobienia opóźnienia. Odstąpienie od
umowy może nastąpić zgodnie § 20 ust 1 pkt 3) po 14 dniach opóźnienia w realizacji przedmiotu
umowy co oznacza że wykonawca ma dodatkowe 14 dni.
Pytanie 13.4.
Umowa §20.1 ust. 8
Czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie: odstąpienie od Umowy, jeżeli zostanie wydany nakaz
zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym realizację Umowy?
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Wyjaśnienie 13.4.:
Nie.
Pytanie 13.5.
Umowa §20 ust. 2 pkt 1
Czy Zamawiający akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania robót w terminie 14 dni od daty
wymagalności niezapłaconej przez Zamawiającego faktury Wykonawcy?
Wyjaśnienie 13.5.:
Nie.

Powyższe informacje stanowią integralną cześć SIWZ i należy je uwzględnić w składanej
ofercie.
z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Krzysztof Kaliszuk
Zastępca Prezydenta

Biuro Zamówień Publicznych
tel. (+48) 68 45 64 419, faks: (+48) 68 45 64 455

www.zielona-gora.pl
e-mail:zamowienia@um.zielona-gora.pl

