
Lipnik, dnia 24.02.2010

WYJAŚNIENIA

RG. I. 341/1/10

Dotyczy:  SIWZ  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.:    "Budowa   
oczyszczalni  ścieków w Lipniku z kanalizacją  sanitarną w miejscowościach 
gm. Lipnik - etap I"

Pytanie  1.

Czy w związku z treścią § 9 ust.1 wzoru umowy Zamawiający potwierdza ze  
wartości 25 % dotyczą całości wynagrodzenia brutto? 
Prosimy o uściślenie treści ustępu 1 przez dopisanie w 3 odpowiednich miejscach  
sformułowania: " płatne do wysokości 25 % wartości całości wynagrodzenia brutto".

Odpowiedź 1.

Tak całość wynagrodzenia brutto, § 3 ust.2 wzoru umowy

 Pytanie 2. 

Czy Zamawiający akceptuje usuwanie wad i usterek w terminie uzgodnionym przez  
Zamawiającego z Wykonawcą uwzględniającym możliwości technologiczne i reguły  
sztuki budowlanej? 

Odpowiedź. 2

Tak Zamawiający  akceptuje.

Pytanie 3.
W  wypadku  jeśli  Zamawiającego  wymaga  by  podwykonawcy  dostawali  
wynagrodzenie  za  wykonane  prace  przed  otrzymaniem  wynagrodzenia  przez  
Wykonawcę od Zamawiającego,  co oznaczałoby konieczność kredytowania prac  
przez  Wykonawcę  oraz  pozbawiało  Wykonawcę  skutecznego elementu kontroli  
jakości  prac ,  dlatego czy Zamawiający akceptuje  zastąpienie  dotychczasowego  
brzmienia § 9 ust. 5 poniższym? 
 
"W  wypadku  podzlecenia  robót  podwykonawcom,  Wykonawca  przekaże  
Zamawiającemu oświadczenia podwykonawców o regulowaniu  wymagalnych  
zobowiązań wobec nich za wykonane roboty na przedmiotowej inwestycji." 

Dotychczasowe  zapisy  zmuszały  Wykonawcy  do  kredytowania  wykonania  
inwestycji  co podrażało koszt  wykonania w tym finalna cenę przetargową do  
pozbawiały  Wykonawcy  skutecznego  elementu  kontroli  i  nadzoru  jakości  
wykonywanych prac przez podwykonawców.



Odpowiedź  nr 3 

Zamawiający nie wyraża zgody  zmiany treści § 9 ust.5.

Pytanie 4 

Czy Zamawiający akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania robót w terminie 14  
dni od daty wymagalności niezapłaconej przez Zamawiającego faktury Wykonawcy?

Odpowiedź nr 4

Zamawiający nie akceptuje

Pytanie nr 5
  
Czy Zamawiający akceptuje prawo Wykonawcy do odstąpienia od Umowy z winy  
Zamawiającego w terminie  30 dni  od daty wymagalności  niezapłaconej  przez  
Zamawiającego faktury Wykonawcy? 

Odpowiedź nr 5

Zamawiający nie akceptuje

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający akceptuje ograniczenie wysokości wszystkich kar umownych do  
wysokości 10 % wartości umowy łącznie z wszystkich tytułów? 

Odpowiedź nr 6

Tak  Zamawiający akceptuje.


