Goleszów, 10.07.2020 r.
Gmina Goleszów
ul. 1 Maja 5
43-440 Goleszów

IR.271.6.2020
Do wszystkich
uczestników postępowania
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pod nazwą: Modernizacja dróg gminnych.

Modyfikacja i wyjaśnienie treści SIWZ
Zamawiający - Gmina Goleszów, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843.) zawiadamia, że do
powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający składa poniższe wyjaśnienia oraz w
oparciu o art. 38 ust. 4 modyfikuje SIWZ w zakresie wskazanym poniżej.

Pytanie 1 dotyczy wzór umowy § 1 ust. 3: Prosimy o wskazanie hierarchii dokumentów celem usunięcia
sporów miedzy stronami w przypadku rozbieżności pomiędzy poszczególnymi dokumentami.
Odpowiedź Zamawiającego.
Zamawiający określił hierarchię dokumentów poprzez wyliczenie we wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ.
Pytanie 2 dotyczy wzór umowy: §2 ust 3: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie w jakim terminie
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy?
Odpowiedź Zamawiającego.
Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do trzech dni od podpisania umowy.
Pytanie 3 dotyczy wór umowy § 3 ust. 2: Wnosimy o rozpisanie kwoty wynagrodzenia na kwotę netto
i brutto.
Odpowiedź Zamawiającego.
Zamawiający w umowie poda kwotę netto i brutto.
Pytanie 4 dotyczy wór umowy: § 3 ust. 3: Prosimy o zmianę limitu fakturowania częściowego do 90 %
wartości umowy w celu optymalizacji oferty i obniżenia kosztów finansowania inwestycji.
Odpowiedź Zamawiającego.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.
Pytanie 5 dotyczy Wzór umowy §7 pkt 7: Wnosimy o modyfikację zapisu, gdyż obecny zapis jest
niezgodny z art. 40 Ustawy o Drogach Publicznych. Skoro zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i

wymiary opłaty oraz ewentualne nałożenie kary następuje w drodze decyzji administracyjnej, należy
wskazać, iż zobowiązanym z tego tytułu jest strona, czyli Inwestor. Wskazane przez dr K. Sobieralskiego
(Zajęcie pasa drogowego, a zamówienia publiczne, Przetargi Publiczne nr 3/2007, s.27) stanowisko
zostało powszechnie przyjęte przez UZP, który uznaje za niedopuszczalne praktyki stosowane przez
Zamawiających, wyłajaniących wykonawcę w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (dalej Pzp), gdy już w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 36 ust.
1 Pzp) określa się, że wykonawcę obciążać będą koszty zajęcia pasa drogowego (opłaty i kary).
Odpowiedź Zamawiającego.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.
Pytanie 6 dotyczy wzór umowy §7 pkt 13): Prosimy o dodanie zapisu, iż zlecenie wykonania prac osobie
trzeciej może nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu wykonawcy do wypełnienia obowiązku i
wyznaczenia mu dodatkowego terminu.
Odpowiedź Zamawiającego.
Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1 do SIWZ – wzór umowy poprzez dodanie w § 7 pkt 13
zapisu: „ Zlecenie wykonania prac osobie trzeciej może nastąpić po uprzednim pisemnym
wezwaniu wykonawcy do wypełnienia obowiązku i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu”.
Pytanie 7 dotyczy wór umowy § 8 ust. 3: Prosimy o skrócenie terminu do 7 dni na zgłoszenie zastrzeżeń
przez Zamawiającego. Termin przedstawiony we wzorze umowy niepotrzebnie wydłuża proces
związany z dochowaniem formalności.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1 do SIWZ – wzór umowy poprzez zmianę w § 8 ust. 3
terminu z 14 dni na 7.
Pytanie 8 dotyczy wzór umowy § 10: Wnosimy o określenie limitu kar umownych, które w ramach
umowy Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający określił to w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym wzór umowy.
Pytanie 9 dotyczy wór umowy w § 10 ust. 1 pkt 1): Wnosimy o zmianę „kary za opóźnienie” n „kary za
zwłokę”. Wykonawca nie może odpowiadać za opóźnienia w dotrzymaniu terminów umownych
zależne np. od Zamawiającego. Na poparcie niniejszego stanowiska można wskazać wyrok SN z dnia
17.06.2003 r. IIICKN 122/01; „Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez
wierzyciela na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. W art. 483 § 1 k.c.
ustawodawca wskazuje, że kara umowna należy się bez względu na wysokość poniesionej szkody.
Ustawowe określenie „bez względu na wysokość poniesionej szkody” nie może być utożsamiane z
określeniem „niezależnie od poniesienia szkody”.
Odpowiedź zamawiającego.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.
Pytanie 10 dotyczy wzór umowy § 10ust. 1 pkt. 2) Wnosimy o zmianę „kary za opóźnienie” na „kary za
zwłokę”. Wykonawca nie może odpowiadać za opóźnienia w dotrzymaniu terminów umownych
zależne np. od Zamawiającego.
Odpowiedź zamawiającego.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.
Pytanie 11 dotyczy wzór umowy §12 ust. 3: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie co
Zamawiający będzie brał pod uwagę przy wyznaczaniu terminu na usunięcie wad?
Odpowiedź zamawiającego.
Zamawiający będzie brał pod uwagę charakter wady.
Pytanie 12 dotyczy wzór umowy §12 ust. 4: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie w jakim
terminie Zamawiający dokona odbioru końcowego oraz w jakich terminach będzie dokonywał
odbiorów częściowych?
Odpowiedź zamawiającego.
Zamawiający określił termin w załączniku nr 1 do SIWZ – wzorze umowy w § 13 ust. 4.
Pytanie 13 dotyczy wzór umowy §13 ust. 73: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie co
Zamawiający będzie brał pod uwagę przy wyznaczaniu terminu na usuniecie wad?
Odpowiedź zamawiającego.
Odpowiedź jak do pytania 11.

