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Pasłęk 29 grudzień 2021 r

Wy ko n awcy u czestn i cząc y
w postępowaniu

Numer ogłoszenia: 2021|BZP 00298647/01 z dnia2021-12-03

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie art.275 u§t. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych na "Budowę hali spońowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i

Technicznych w Pasłęku"

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający zawiadamia, ze w dniu 23,12,2021r. wpłynął wniosek od potencjalnego
Wykonawcy z prośbą o wyjasnienia do specyfikacji. W związku z powyższym, Zamawialący dzlałaląc
na podstawie art 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamowień publicznych (t 

1

Dz U z 2019 r, poz. 2019 ze zm.), udziela następujących wy.laśnień

PYTANlE,

'1. Ustawodawcfi wań,433 pkt 1)ustawy Fzpz dnia 11 wrześnla 2C'X* r. - Frawo
z*ffiowisn publicznych (Da. t""}. poz. 2019 z pczn. zm.) po§tanCIwił" iz pr*jektcwana
pc§t*nswi*nla umOwy fiie mCI§ą przewidywae odpowiedzialno§ci wykon;llvcy za
opczni§nis.

W zwłązku z powyz§zym prasimy sto§awną zrrrianę kar w umcwie, ktcrc Zenr*wls;scy
bęelrię mcgł n*liczae zamiast ,,za op*xni*nie" pnwinno byc ,,za zwł*kę',

oDPoWlEDZ,

Zamawiający informuje, że zgodnie zarl. 433 ust. 1 ustawy PZP (tj. Dz.U.z2021. poz. tlż9 zpożn.
zm.), wbrew stwierdzeniu Pytającego, ustawodawca nie wykluczył odpowiedzialnoŚci Wykonawcy

za opóźnienie, ale uwarunkował je od uzasadnionych okoliczności lub zakresu zamówienia, które

w ocenie Zamawiającego zachodzą w realiach przedmiotowego zadania.

PYTANlE:

2 Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentaclę projektową

niezbędną do wykonania przedmiotu zamowienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna i

odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji zamowienia, zaś brak

1akichkolwiek dokumentow istotnych dla oceny warunkow realizaqi inwestycji nie obciąza

Wykonawcy.

ODPOW|EDZ:



Tak - skutki tych braków nie będą obciążać Wykonawców,

PYTANlE,

3, Prasimy o potwi*rdzenie, ze w przypadku wystąpienia brakow iub błęciow w zakl*§i€
npisu przedmictu zamowi*nia okreslonego w dokumentacji plojektowej załącz*nej do SWZ
w przypadku konieczności wykonania rabót wynikających z zaistnienia ww. okclicznasci

\,Ąlykonawca etrzynra wynagrodeenie dodatkowe, a term!n wykonania zarncwi*niia r:legnte

stoscwrrem u wydłuzeni u.

ODPOW|EDZ:

Zamawiający informuje, że nie wprowadza reguły, ze brak Iub błąd musi powodować roboty

dodatkowe; może dojść równiez do zmniejszenia zakresu robót imozliwościskrócenia terminu.

PYTANlE:

4 Prosrmy o pctwierdzenie. ze w przypadku napctkant* na niezinwentsryzawan§ lub bięrii:ię

zinwentaryzolf/ane instalacje ps*zieffne, w §io$Llnku do stanu wynikająe*g* z d*kumentac;l

prejeki*wej załączcnej d* §WZ i st*nowłącej podstawę wyceny oferty, w przynadku

k*niecznasci dn[<*nani* ich przebudawy iub nraprawy, Wykonawca §trzyn"xa wynaErcCa*ni*

dod*tkawe, a t*rmin wyk*nania uamowtenia ulegnie stosownen,lu wydłuzeniu.

ODPOW|EDZ:
Tak

PYTANlE:

5. Pr*siiłry o wprowaeiz*nie ponizszegc lub podobneEc zapisu dn pr*jektu umowy,

Wykonawcy przysługuj* prawo odstąpieni* od umow5l icproez przypadkow ckresicnych w

*rzapisa*h Kadeksu eywiincgai lub rozrvlązania umowy w przypadku, gdy Zamawla;acy,

- b*z uzasadnianych pnwodcw przedłuz* pr§ces przekazania piaeu budov/y lub ndbtcru

przadmiotu u§lowy

- odnrgwlm hez wsknzania uzasadnianej prżyczyny odbiaru robot lub podpisania protckału

odbi*ru,

- zawladoftli Wykonawcę, iz w*bec raistnienia u*przednio nieprzevlidziany*h *knileznesni nt*

bę#złe m*gł spełnic swcich xnbawiązań umnwnyeh wobec Wykonawcy.

- rpnrnia *łę w zapłaeie wyrragrodzenia naleznegc wykonawcy.

ODPOWlEDZ:

Tiret pierwsze:

Zamawiający wprowadza następujący zapis do projektu umowy w § 17 ust, 2 pkt 3:



,,Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający bez

uzasadnionych powodów przedłuza proces przekazania placu budowy lub odbioru przedmiotu
umowy",

Tiret drugie:

Zamawiający informuje, ze w § 17 ust.2 pkt 2 projektu umowy znajduje się podobny zapis, a zatem
postulat Pytającego jest juz zaspokojony.

Tiret trzecie:

Zamawiający wprowadza następujący zapis do projektu umowy w § 17 ust. 2 pkt 4:

,,Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający
zawiadomi Wyl<onawcę, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie
mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy."

Tiret czwarte:

Zamawiający nie wyraza zgody na propozycję Pytającego.

Zamawiający informuje, ze w § 17 ust.2 pkt 1projektu umowy znajduje się zapis cyt.: ,,Wykonawcy
przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jezeli Zamawiający nie wywiązuje się z

obowiązku zapłaty bezspornej i prawidłowo wystawionej faktury, mimo wezwania w terminie 1

miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie".

PYTANlE.

fi. Prosinły o ilwa§iędnieni* ponizszych kar umcwnych w projeke!§ uRlowy.

.,Zan:awia.;ący zapłaci Wykanawcy kfiry ilmilwne w na§tępujących przypadka§n,

a} z tyti.;łu odstąpienia cd Umowy z przyczyn nie lezącyeh p* stronie Wyk*nawey lv

\Jljyscko§c! 20% wartosei wyns§rcdze*ia bruttc,

bi z tytułu nię przekĘzania płacu budowy w iernłinie za kazdy dzi*n zwłoki v+ wys*kc§ci l:,5:l

wart*sci wynagrodxeni* br*itc;

§) ża zwłskę w zapł*cie wynagrodzenia nalezne§o wyk*nawcy w wysskaści w wysokcści

0,5% wartaścl wyn*gradzenia brutto za kazdy dzień zwłoki;

di za zwłokę w ndbiorx§ przedmictu u*"lowy w wy§okości w wysokości CI,5% w&rio§el

wynagr*dze nla brutt* z§ kazdy dzi*ń zwłcki;

*i z tytułu nieuzasadnicnegc przedłuzania czynncści adbicru w wy§Dkoścl w wy§*kc§ct * 5":1c

wffr"tCI§fii wynagrodzenia brutto za kazdy dzień zwłoki;

Zgnda na uwzglęcinienie kar umownych zrcwnow*zy prawa i ob*wiązkl stron.

ODPOWIEDZ:



L

Zamawiający wprowadza ponizsze kary umowne w projekcie umowy w § 18 ust. 1 a:

,, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn nieuzasadnionych, zawinionych przez

Zamawiającego i nie lezących po stronie Wykonawcy, innych niż wskazane w § 17 umowy

i art. 456 ustawy PZP (t.i. Dz. U. z2O21-, poz. 11,29) w wysokości ż% wynagrodzenia brutto,

o którym mowa w § 12 ust. 1;

2) z tytułu nieuzasadnionego i zawinionego przez Zamawiającego nie przekazania placu budowy

w terminie za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,005% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa

w § 12 ust, 1;

3) za nieuzasadnioną i zawinioną przez Zamawiającego zwłokę w zapłacie wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy w wysokości 0,005% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12

ust. 1, za kazdy dzień zwłol<i;

Ą) za nieuzasadnioną i zawinioną przezZamawiającego zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy

w wysol<ości 0,0O59'o wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1, za każdy- dzien

zwłoki;

5) za nieuzasadnione i zawinione przez Zamawiającego przedłużanie czynności odbioru

w wysokości 0,005% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1, za kaźdy dzień

zwłoki."

Jednocześnie Zamawiający informuje, ze wprowadza zmianę do projektu umowy w § 18 ust.2
Cyt. :

,,Maksymalna wysokośc kar umownych, których mogą dochodzić strony, nie moźe przekraczac 30%

wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 umowy."

PYTANlE:

7. Wnagirły o zmlanę wy§sko§ci kar urnnwnych CIkr€§|CInych w § 18 ust.1 pr*;extu uillowy

* w pkt 1 z żł% n§ '1fi%

- w pkt 2 z fi,3% l CI,5% na 0,S5%

Zemawtający w ps§tępowai"];u po§iad§ §zcz*ss!nie LNprzywilejowana pczycJs, jedn*kre

xilacząeć narusze;rie prz*z Zarrr*w!*j*ce§o rswnowa§i §iron Ljnlowy moz€ zsst&c

aakią,eettelnOw&n§ przćz krajcłvą lzbę odwoławezą,

Z*n:awi*lą§y ni* pcwlnicn kcnstruowac ufficvvy w spn§Ob, ktory negetywnie wpłynie fi& ll*sC

złcźnnych w prżćtargu §fert, §lie m*ee iakze przsrzuicić całości ryzyka g*§psdar6z§sc} n*

lvyk*nnwł:ę iwyrnk Sądu Okl.ęg§w*gs Warszawa-Pr=ga § sygn, akt iV ta 508l05i

Skre*iaiae wy§CIko§§ kar um*wnych, Z§rnawiajaey powinien kierawac się zdrcwynt

roz§ądki*?ll, Z}:yt re§tryk§yjne kary ui]l*vvna w połączeniu z wynikająeą z u§tffwy * flnans*cil

pubiiczrryeh [<aniecxnością ieh dnchodzenia przez Zamawiającegs mOze prowadzic ni* tylk*

dn ł,łegałyrłnych kon§€kwencji d!a wykanawcy, ais byc powndem niemozne§§i zresiir*tvania

Zai§oWi*nia.



Z uwag! na fakt, iz tc ŻarYrawiający jest gospodffrzem pastępowania c i:drielenie zan:owienla
i:ubliczneg*, k*raYstanie z tak uprzywiiejowanej pczycji nie moze jednek prze;aw;*c si* v;

kształtcwaniu wz*ru Urnswy w sposob, który raząca będzie naruszał r§wngw§§ę §tron

LllT}owY. M;nln m*ziir'*osei Przerzileenia znacznego ryzyka na wyk*nawcę z§R:aw;3;ąey

Pnwinni dązYł dc PnzYgctowania umowy. ktora nie tylko zabezpieczy ich inier*sy, ale i:ędrl*
takze *dPcwiedzią na Potrzeby rynku. Zbyt rygolystyczne pcsiancwi*nia urnowy nls§e
d*Preitv*dzic d* nierrealixcuvania inwestycji ir:b niezrealizowania j*j w *ezekiwnnyn: prż§z
zarilawiajacegc termrnłe

oDPoWlEDZ

ZamawiającY zmienia wysokoŚĆ kar umownych określonych w § 18 ust. 1 projektu umowy:

Tiret pierwsze:

w punkcie 1z 20% na I0%,

Tiret drugie:

w punkcie 2 z a 3% i 0,5% na O,a5%

PYTANlE

B, Z uwagl na termin reelizacli prz*dnłioiu zarylawieni* wyn*§zący pawyzej 1ż tnt*xi*cy

Pr*sinrY * zmiane i"*ziiczania wynagrcdzenia ulyk*nawcy na pccsiavlie faktur cz#sclcivy,ch

kt*re bęela wystawiane w system!e cc najrnniej ntiesięcznym.

*becnie Żamawia;ecY wyraza zgcdę na wystawienie tylko jedne1 faktury częscicwe3 do
'łl'Ys*k*sci nie iłiYzsxej niz 5*% wynagrode*nia hrutio i faktury kaneelwej nie przekr*cze;6c*j

50% wynagrcdrenl* brutto.

oDPoWlEDZ,

ZamawiającY nie moze wYraziĆ zgody na zmianę rozliczenia wynagrodzenia wyl<onawcy na podstawie
faktur częŚciowYch, które miałyby być wystawiane w systemie co najmniej miesięcznym z przyczyn
wskazanych poniżej.

Zamawiający przypomina, Że przyjęty do projektu Umowy system płatności wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu Umowy wynika z Uchwały Nr 84/2o2I Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2a2I r.
w sPrawie ustanowienia Rządowego Funduszu PolskiŁad: Program lnwestycji Strategicznych.

Na Podstawie§7ust.5araz§9ust.2 pkt.2załącznikadowwuchwały: ,,Szczegółowezasadyitrył;
udzielania dofinansowania z Rządowego Funduszu PolskiŁad: Program lnwestycjiStrategicznych oraz
zgodnie z Pkt. 5. PPkt. b załącznika nr 7 do Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie z
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program lnwestycji Strategicznych WSTĘPNA PROMESA
DOTYCZĄCA DOFlNANSOWANlA lNWESTYCJl Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKl ŁAD:



PROGRAM lNWESTYCJl STRATEGICZNYCH ustalenie w umowie z Wykonawcą warunków wypłaty
wynagrodzenia musi być zgodne z warunkami wypłat dofinansowania z Programu, które zostaną
wskazane w promesie, tj. w przvpadku inwestycji realizowanvch w okresie dłuższvm niż 12

miesiecv na podstawie iednei umowv - wvpłata wvnagrodzenia Wvkonawcv nastepuie w dwóch
transzach - pierwsza po zakończeniu wvdzielonego etapu prac w ramach realizacii inwestvcii,
druga - po zakończeniu realizacii inwestvcii:
- pierwsza transza w wysokości nie wyższe j niż50% kwoty wynagrodzenia,
- druga transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia.

PYTANlE,

$ SJ przypadk* um*w zaw§riy§h na okre§ dłuzszy niż 12 mie§ięOy. zarr:awia3ąci,
Zsi}*Wi*Zany

j*§t d* *kresi*nia tzw. klauzul walnryzacyjnych vdy§ok*§§ wynagrodz*fii*, w sytu*c1i J1,1,}i§lly,

starołki pociatku od t§warow i usług §lax pCIdetku akcyzotveso. Oboltlią:ck ten iła uchlr;riic

zam*wiajacs§fi *raz wykonavtcę prz*d ryzykiełn ekonomicznym związaRyrrł zs zmlalla

rlzepiscw pild§tknwych, kt*re ffiofią miec wpływ na cenę ofeńy \#ykon§w§y. Problenł t*kt

pc3awtł §ię np" w 2C11 r,. w ktcrynr d*szło d* zmiany §tawek pCIdatku nd tawarcw i usłi_lE

{VAT). Z xawa*yeh cio tego dnia umcw ni* wynłkała m*zliw*śc 1ej zmiany na wypadex
amiany

wysckesci stawki VAT. W*wcuas pr*bleił rozstrzygnięto głownie w oparcił_; * *pił.-ię Freze*a

UZP, z ktcrej wynikała mczliwośc modyfikacjr wynagrodzenla wyktnawcy * u:rlor,ły byłii

z*:ieniane, a stawkiVAT d*sto§§wan* do zmodyfikowanyeh ułysokosci. *becnie;uu a tr*sll

san"r*j u*:ov,ly pnlvlnna wynikac nrozliwcsc i zasady d*konanta JeJ zffilany.

wys*k*sci minimalneEc wynagr*ctrzer"łia ze pracę albo wysakasci nrinimalnej stawki

gsdzlnCIw#j. Ł,4inlłłalne wyfia§rocjz*nie za pr*cę craz rnlntn,lalna stawke §*dzlnnw* §s c*

rcku aktu*iizcłvane. Tym samym na *t*pie składania ofefi wykan*wcy nie wieciz* jakte

rnc§ą i:ye faktyczn* koszty, ktore b*dą zobowiązani pcnieśc przy rea|izacjl zam*rłii*nia \rĄj

itoasekwelłclr w unlowl# W Sprawie zalylowrenla pubiiczneso ZalT]awiajacy powinlgn

prz*wiclzi*c l,nnzllwcsc zmiany wysokosci wynagradrenia rowniez z tytułu zilll&i,ly lvysok*sci

rł.l i nłłnal*ego lvynag rndzenia i nl tr"l i nra}r:e1 stawki gadzi nowej ;

zasad pcdl*ganix ub*zpi*czenianr spnłecznyn"l iub ubezpieezeniu zdrcy*otn*łłu iul:

w,ysn[<*sci stawki składki na ubezpieezeni* sp*łeczn* lub zclrcw*tne a t*kze z*sad

giomadzenie i wysokaści v*płat d* pracnwniczych planow kapitałowych Rcwnl*z łe

*kcii*rnnsci zasadnriczn t"li* są l,nozliwe do prz*widzenia przez wyk*nawcę Fodabnłe *;*i:
jffk



w *dniesięniu d* znri*ny przepiscw podatkowych, rcwniez w tym przypadkut zerfiawlaląey

pi:lvlnten precyzyjni* okr*śiic skuiki i wpływ tego radzajr.l zmian na wyn*grodze łlte

wyknnawcy.

K*zcia e wyuej opis*ny*h o$<olicznoscr powinna byc elementem postanowień urłowy

pcni*waz rnają szczegolnie duże znaczenie przy realizacjl umów o nobciy budowlan*.

ODPOWIEDZ:

Zamawiający przypomina, źe do projektu umowy wprowadził klauzule waloryzacyjne w § 16 Zmiana

umowy w ust. 5 pkt. 2, 4,5i 6, a zatem postulat Pytającego jest już zaspokojony.

PYTANlE,

10 Zamawiający w wyniku postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez

przeprowadzenia negocjacji, tj zgodnie zarL 275 pkt 1 ustawy zdnia 1'] września 2019r.

Prawo zamowień publicznych (Dz. U. z2019 r , poz. 1129 zpożn. zm., dalej: ustawa PZP)

zakończy postępowanie zawarciem umowy z potencjalnym wykonawcą, Wnosimy o

usunięcie z umowy §19 w całości, gdyz poufnośc informacliw zamowieniach publicznych

nie ma zasiosowania w ustawie Pzp.

Zasadajawnoscijest podstawową zasadą systemu zamowień pubIicznych, Dozna,le ona

ograniczeń jedynie w sytuacji objęcia danych informacji tajemnicą przedsiębiorstwa.

Wykonawca, ktory uzasad n ia zastrzeżenie ta.lem n icy przed siębiorstwa, m u si wskazac

wystarcza.lące ku temu powody, rowniez wowczas gdy ta.lemnica dotyczy wyjasnień

elementow mających wpływ na wysokośc ceny. Skutkiem braku argumentow 1est

uznanie, ze poczynione przez wykonawcę zastrzezenie nie wypełnia przesłanek

określonych w art, ,11 ust 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (wyrok Kralowe1

lzby OdwoławczeJz 16lutego 2021 r., sygn. akt KlO 93/21).

oDPoWlEDZ,

Zamawiający usuwa z projektu umowy § 19 w całości.

PYTANlE:

11 Zgodnlez§lOumowy,ZamawiającywymagaodWykonawcym.in przedłozeniapolisyOCi

utrzymania JeJ na nlezmiennych warunkach przez okres realizacji prac. Z uwagi na bardzo
kosztotworczy zapis ,,a takze klauzulą tzw czystych strat finansowych z sublimitem na poziomie
minimum 20 % sumy gwarancylnej", wnioskujemy o obnizenie z2Ooń do 5%.

ODPOWIEDZ:

Zamawiający obniza poziom minimum sublimitu tzw. czystych strat finansowych z2O% do 5% sumY

gwa ra ncyjnej.



PYTANlE:

12. Czy Wykonawca wraz z ofertą składa harmonog ram rzeczowo-finansowy?

oDPoWlEDZ,

Tak, harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi załącznik nr 2 do formularza ofertowego

PYTANlE:

13, Zgodnie z § 4 pkt 22 umowy, Wykonawca ma przekazac Zamawiającemu wraz z formularzem

ofertowym Zasadniczy Przedmlar Robot. Co to za dokument? W SWZ Zamawiający nie

postawił tego wymogu, Prosimy o wyjasnienie tego zapisu

oDPoWlEDZ.

Zamawiający wyjaśnia, ze omyłkowo wskazał na Zasadniczy Przedmiar Robót zamiast na Przedmiar
Robót Statych, stanowiący zgodnie z ustalonym wzorem załącznik nr 1do formularza ofertowego.

PYTANlE:

14. Wnosimy o wskazanie daty realizacji przedmiotu zamówienia zgodnego z art.436 pkt 1

ustawy Pzp.

Planowany termin zakończenia usługi, dostawy lub robót budowlanych (i ich części)

określone w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach, chyba że wskazanie daty

wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną (art, a36 pkt 1)

Przepis ten odnosisię do tych przypadl<ów, w których termin realizacji umowy jest

wyznaczony datą dzienną (np. 30 marca 2021r.).

W przypadku przedłużania się postępowania o udzielenie zamówienia dochodzi czasem do

kuriozalnych sytuacji, w których termin realizacjijuz upłynął, a postępowanie dopiero jest

rozstrzygane, Przedłuzające się postępowanie moze równiez powodować efektywne skrócenie

czasu realizacji umowy i utrudnia wycenę ofert przez wykonawców. Przepis ten dotyczy

zarówno umów, których przedmiotem są usługi, dostawy, jak i roboty budowlane.

Zamawiający muszą pamiętać, że czas realizacji zamówienia jest czynnil<iem cenotwórczym -
brak precyzji w określeniu terminu realizacji umowy powoduje trudności w wycenie, a ryzyko

związane z moźliwymi zmianami terminu, z przyczyn niezaleznych od wykonawcy, jest

wliczane w cenę oferty (art. 436 n. Pzp).



https://www.mo n itor-za mowie n. pl/a rtyku l/kIuczowe-zm ia ny-w-umowach

ODPOW|EDZ:

Zgodnie zarl. Ą36 ust. ]_ ustawy PZP cyt.,,Umowa zawiera postanowienia określające w szczególnosci
planowanv termin zakończenia usługi, dostawy lub robót budowlanvch ż oraz| w razie potrzeby,
planowane terminy wykonania poszczególnych części usługi, dostawy lub roboty budowlanej,
określone w dniach, tygodniach, miesiacach lub latach, chyba że wskazanie daty wykonania umowy
jest uzasadnione obiektywną przyczyną".

Projekt umowy w § 2 ust. 3 określa termin realizacji, określony w miesiącach, cyt.:

,,Wykonawca zobowiązuje się zakończyć roboty będące przedmiotem umowy wral z uzysi<aniem

pozwolenia na uzytkowanie w terminie 14 miesiecv od dnia podpisania umowv, z zastrzeżenienr

§ 9 pkt 9 i10. Wykonawca jest zobowiązany pisemnie zgłosić gotowość odbioru końcowegil.
Zakończenie robot musi być potwierdzone przez inspektorów nadzoru wpisem do dziennika
budowy."

W ocenie Zamawiającego nie zachodzą uzasadnione obiektywne prlyczyny wskazania daty dzienne1

wykonania umowy. Jednocześnie Zamawiający wskazuj e, że częsc Państwa uzasadnienia do pytania

nr ]"4 w istocie potwierdza przyjęty przezZamawiającego termin rozliczenia, określony w miesiącach,

a nie datą dzienną.

Jednocześnie Zamawiający informuje, ze wprowadza zmianę doprecyzowującą projekt umowy w § 1

ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

,,Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach zadania

inwestycyjnego pn.,,Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekotromicznych

i Technicznych w Pasłęku" 7zastrzeżeniem § 2 ust. 3."

PYTANlE,

15. Wnosimy o zmianę jednego z kryteriów oceny ofert, l<tórym Zamawiający będzie się l<ierował

przy wyborze oferty - okres gwarancji.

Zamawiający wymaga od wyl<onawców aby ol<res gwarancji wynosił od 36 m-cy do 72 m-cy.

Wnioskujemy, aby Zamawiający przy kryterium wydłuzenie okresu gwarancji przyjął

minimalną i maksymalną wartość kryterium od 36 miesięcy do 60 miesięcy.

oDPoWlEDZ,
Zanlawiający nie uwzględnia wniosku. Kryteria oceny pozostają bez zmian.

Z upoważnienta
Zarządu Powiatu
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