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Wyjaśnienie treści 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

„Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Napoleońskiej w Swarzędzu”

Do  siedziby  zamawiającego  wpłynęły  „pytania”  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia.

Zapytanie nr 1
„Dotyczy projektu umowy.
Wykonawca prosi o wyjaśnienie, na jakich warunkach odbywać się będzie zatwierdzenie (akceptacja) 
i zapłata za ewentualne roboty dodatkowe”?
Odpowiedź nr 1: 
Ze względu na to, że zadanie rozliczane jest przy zastosowaniu wynagrodzenia ryczałtowego roboty 
dodatkowe nie  mogą wystąpić.  Jeżeli  strony umówiły  się  o wynagrodzenie  ryczałtowe,  przyjmujący 
zamówienie nie  może żądać podwyższenia  wynagrodzenia,  chociażby w czasie zawarcia  umowy nie 
można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

Zapytanie nr 2
„Dotyczy § 7 pkt 1 lit. h) projektu umowy.
Proponujemy wykreślenie zapisu § 7 pkt 1 lit. h) i zastąpienie go następującym:
„h) Przeprowadzenia na własny koszt, na żądanie Zamawiającego, badań jakościowych w odniesieniu do 
wykonanych robót i zastosowanych przez wykonawcę materiałów, w ilości zgodnej z SST””
Odpowiedź nr 2
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy.

Zapytanie nr 3
„Dotyczy § 8 projektu umowy.
W związku z tym, iż zakończenie robót przypada na 2013 Wykonawca proponujemy dodanie w § 8 
projektu umowy następującego zapisu:
„W przypadku zmiany po podpisaniu umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie określone w § 8 pkt 1 
zostanie zmienione poprzez uwzględnieniem nowej stawki podatku"”
Odpowiedź nr 3
Zamawiający nie dopuszcza proponowanego zapisu.

Zapytanie nr 4
„Dotyczy § 16 pkt 1 projektu umowy.
Powołując się na zasadę równości Stron Wykonawca proponuje dodanie zapisu mówiącego o 
ewentualnych karach dla Zamawiającego w związku ze zwłoką w dopełnieniu swoich obowiązków 
(nieterminowe przekazanie placu budowy, dokumentacji) oraz w przypadku odstąpienia od umowy lub jej 
rozwiązania przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego”.
Odpowiedź nr 4
Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie nr 5
„Dotyczy § 16 pkt 3 projektu umowy
Powołując się na zasadę równości Stron proponujemy wykreślenie zapisu i zastąpienie go następującym:
„Strony mają prawo dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych na zasadach 
określonych w kodeksie cywilnym"”.
Odpowiedź nr 5
Zamawiający nie wyraża zgody z uwagi na zapis §18 ust. 2 umowy.

Zapytanie nr 6
„Dotyczy § 17 pkt 3 projektu umowy.



Proponujemy wykreślenie zapisu § 17 pkt 3 i zastąpienie go następującym;
„3. W przypadku rozwiązania umowy zostanie sporządzony przez Strony protokół inwentaryzacji robót na 
dzień rozwiązania umowy Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie 
wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony z winy której nastąpiło rozwiązanie umowy."”
Odpowiedź nr 6
Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie nr 7
„Dotyczy § 17 pkt 4 lit. c) projektu umowy.
Proponujemy wykreślenie zapisu § 17 pkt 4 lit, c) i zastąpienie go następującym:
,,c) zabezpieczenie przerwanych robót w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony z winy której 
nastąpiło rozwiązanie umowy."”
Odpowiedź nr 7
Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian
w składanych ofertach przetargowych.


