
      Czechowice – Dziedzice, dnia  3.12.2009 r.  

ZP. 341 – 34 /09  

ZP. KW – 00424/ 09   

 

       Wykonawcy 

       wg rozdzielnika 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na     

                zadanie pn.: „Budowa sali  gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3    

                w Ligocie”. 

 

 W związku z pytaniami złożonymi przez Wykonawcę, w sprawie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), przekazuję odpowiedzi na zadane 

pytania. 

 

Pytanie1   

W § 6 ust 6 lit a po słowach „wady lub wad” prosimy wpisać „niemożliwych do usunięcia i” 

Odpowiedź” 

Zamawiający dokona modyfikacji  projektu umowy. 

Pytanie 2 

W § 6 ust 6 lit b) po słowach „nie uzyskania” proszę wpisać „z winy Wykonawcy” 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokona modyfikacji  projektu umowy. 

Pytanie 3  

W § 10 ust 2 po słowach „bez stwierdzenia w nim” proszę wpisać „istotnych” 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokona modyfikacji  projektu umowy. 

Pytanie 4 

§ 10 ust 3 – prosimy o wykreślenie zapisów; 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokona modyfikacji  projektu umowy.  

Pytanie 5  

W § 12 ust 2 lit a w miejsce słowa „opóźnienie” proszę wpisać „zwłokę” 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje swoje  zapisy umowy. 

Pytanie 6  

W 12 ust 2 lit c) w miejsce słowa „opóźnienie” proszę wpisać „zwłokę” 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje  swoje zapisy umowy. 

Pytanie 7  

§ 12 ust 2 lit d) proszę wykreślić. W takim przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo do 

odstąpienia od umowy i naliczenia kar z tego tytułu, 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje  swoje zapisy umowy. 

Pytanie 8  

W § 12 ust 4 – słowo „Zamawiający” prosimy zstąpić słowem „Strony” 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje swoje zapisy umowy.  

Pytanie 9  

W § 13 ust 2 pkt a – po słowie Wykonawca dopisać „bez uzasadnionej przyczyny” 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokona modyfikacji projektu umowy. 

 



Pytanie 10  

W § 13 ust 2 pkt b – po słowie Wykonawca prosimy dopisać „bez uzasadnionej przyczyny” 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokona modyfikacji projektu umowy. 

Pytanie 11  

W § 13 ust 5 pkt b – zmienić na „na koszt tej strony, której zachowanie lub zaniechanie jest przyczyną 

odstąpienia od umowy” 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokona modyfikacji projektu umowy. 

Pytanie 12  

W § 15 ust 4 – prosimy wykreślić 

Odpowiedź 

Zamawiający  wykreśli zapis. 

Pytanie 13 

§ 10 ust.3- Czy ten zapis jest ukryty dodatkową karą umowna oprócz kary określonej w § 12 ust.2 

lit.d? 

Odpowiedź 

Zapis § 12 ust.2 lit.d  dotyczy   niewykonania  przedmiotu umowy  czyli nie podjęcia realizacji 

zadania  natomiast § 10 ust.3 dotyczy nie należytego wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę  . 

Pytanie 14 

§ 10 ust.3 – Czy zamawiający zmieni zapis  tego ustępu , nadając mu brzmienie : „ W przypadku 

nienależytego wykonania umowy zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami będzie wykorzystane do 

zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i 

gwarancji ”? 

Odpowiedź 

Zamawiający dokona modyfikacji projektu umowy.  

Pytanie 15 

Termin wykonania zamówienia 31 grudnia 2010r. jako data uzyskania decyzji właściwego 

organu o dopuszczeniu obiektu sali gimnastycznej do użytkowania, w trybie określonym 

przepisami ustawy prawo budowlane”. Oferent prosi zamawiającego o wyjaśnienie, dlaczego 

termin wykonania zamówienia zawiera w sobie czynności administracyjne? Dopuszczenie do 

użytkowania (sali gimnastycznej) następuje w formie decyzji administracyjnej właściwego 

organu po zakończeniu budowy, wystąpienie o użytkowanie obiektu jest po stronie inwestora-

Urząd Miejski Czechowice-Dziedzice. Przepisy prawa budowlanego nie nakładają obowiązku 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie na wykonawcy, ale na inwestorze. Przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych związanych z budową sali 

gimnastycznej oraz dostawa i montaż wyposażenia w urządzenia i sprzęt sportowy. 

Oferent prosi by data zakończenia zadania była uwarunkowana odbiorem końcowym 

przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmodyfikuje zapis SIWZ. 
Odpowiedź  na pytanie nr 16 z dnia 24.11.2009r ( pismo  ZP.341-34/09; ZP.341-KW.000412/09) 

nie aktualna. 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

 - Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ na ww. zadanie. 

 - A/a 
Oprac.: A. Pietryka 


