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Zielona Góra, 3 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 24 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 33a.1.
Dotyczy Umowy (zał. nr I.4 do SIWZ) – par. 8 ust.2
Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie korekty zapisu.
Prosimy o wykreślenie z zapisu par. 8 ust. 2 „ jak również w niej nie ujętych, a bez których nie można
wykonać przedmiotu zamówienia.”
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac wynikających z zapisów SIWZ wraz załącznikami.
Wyjaśnienie 33a.1.:
Zapisy wzoru umowy w tym zakresie pozostawia się bez zmian.
Pytanie 33a.2.
Dotyczy Umowy (zał. nr I.4 do SIWZ) – par. 18 ust. 1 pkt. 1
Prosimy o wprowadzenie korekty zapisu:
jest „za każdy dzień opóźnienia w stosunku do ustalonego terminu realizacji przedmiotu zamówienia,
o którym mowa w par. 3 w wys. 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w par. 8 ust. 1”
powinno być „za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonego terminu realizacji przedmiotu
zamówienia, o którym mowa w par. 3 w wys. 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w par.
8 ust. 1”.
Wyjaśnienie 33a.2.:
Zamawiający dokonał zmiany treści wzoru umowy.
Pytanie 33a.3.
Dotyczy Umowy (zał. nr I.4 do SIWZ) – par. 18 ust. 1 pkt. 2
Prosimy o wprowadzenie korekty zapisu:
jest „za każdy dzień opóźnienia w stosunku do ustalonego w protokole odbioru częściowego lub
końcowego terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1% kwoty
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w par. 8 ust.1”
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powinno być „za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonego w protokole odbioru częściowego lub
końcowego terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1% kwoty
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w par. 8 ust.1”.
Wyjaśnienie 33a.3.:
Zamawiający dokonał zmiany treści wzoru umowy.
Pytanie 33a.4.
Dotyczy Umowy (zał. nr I.4 do SIWZ) – par. 19 ust.2
Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „uznania przez zamawiającego za
należycie wykonane”. Prosimy również o doprecyzowanie kiedy Zamawiający uznaje, że
zobowiązanie jest należycie wykonane.
Wyjaśnienie 33a.4.:
Zamawiający uzna zobowiązanie za należycie wykonane pod warunkiem spełnienia zapisów § 15 ust.
1 wzoru umowy.
Pytanie 33a.5.
Dotyczy Umowy (zał. nr I.4 do SIWZ) – par. 21 ust.1 pkt. 4
Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „istotne trudności”. Prosimy również o
doprecyzowanie o ile maksymalnie może ulec ograniczenie zakresu realizacji umowy.
Wyjaśnienie 33a.5.:
Zamawiający uzna za istotne trudności okoliczności uniemożliwiające dalszą realizację zamówienia.

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