Łaziska Górne dn. 01.07.2015 r.

Odpowiedzi na pytania
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – tekst jednolity z późn. zmian.) informuję, że w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego „Wykonanie remontu nawierzchni
drogi ul. Ligonia oraz chodnika i drogi dojazdowej do MDK w Łaziskach Średnich”,
znak sprawy: RP.271.6.2015, zadano pytania. Poniżej przedstawiam treść zapytań wraz z
udzielonymi przez zamawiającego odpowiedziami.
Pytanie nr 1:
W związku z analizą dokumentacji przetargowej prosimy o uszczegółowienie rodzaju
(kategorii) ruchu dla ul. Ligonia oraz drogi dojazdowej do MDK w Łaziskach Średnich.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że należy utrzymać istniejącą kategorię ruchu ul. Ligonia oraz na
drodze dojazdowej do MDK w Łaziskach Średnich.
Pytanie nr 2:
Prosimy o zmiany w umowie:
-1. § 7 ust. 2 pkt c – prosimy o usunięcie końcowej części zdania: „(…) jeżeli odstąpienie od
umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada”
-2. § 9 ust. 1 pkt. c – prosimy o dodanie po „za odstąpienie” wyrażenia „przez Wykonawcę”
-3. § 9 ust. 1 pkt e – prosimy o usunięcie tego punktu, ponieważ kara umowna za samo
narażenie na szkodę jest bardzo dolegliwa.
Odpowiedź:
Ad.1 Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę umowy w zakresie § 7 ust. 2 pkt. c,
poprzez usunięcie sformułowania „jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które
Wykonawca nie odpowiada”
Ad.2 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę brzmienia § 9 ust. 1 pkt. c, ponieważ
pierwsze zdanie ust. 1 „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:” wskazuje
jednoznacznie stronę odstępującą od umowy.
Ad.3 Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie z umowy zapisu § 9 ust. 1 pkt e,
postanawia jednak zmienić jego brzmienie na następujące:
„za opóźnienie terminu wykonania robót - w wysokości 10,0 % wynagrodzenia umownego
brutto o którym mowa w § 5 pkt. 2, jeżeli opóźnienie spowoduje po stronie gminy straty,
utratę pozyskanych zewnętrznych środków finansowych lub ich nie otrzymanie.”

