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BZP.271.40.16.2015.II       Staszów, dnia 18.11.2015r. 

 

 Uczestnicy postępowania 
 
Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na 

stadionie miejskim w Staszowie, wariant 400 m - certyfikowany” 

 

 Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytania dotyczące w/w zamówienia 

wyjaśniam: 

Pytania I: 

„Zamawiający w sposób bardzo restrykcyjny opisuje warunek wiedzy i doświadczenia. Informujemy, że 

istnieje policzalna ilość takich obiektów, a opisany warunek ogranicza uczciwą konkurencję. Wykonawcy 

posiadający wieloletnie doświadczenie w branży budownictwa sportowego, potencjał ekonomiczny i finansowy 

oraz doświadczenie w układaniu nawierzchni typu sandwich bez kłopotu będą w stanie w sposób należyty 

wykonać dowolną inwestycję o dowolnym rozmiarze bieżni oraz uzyskać świadectwo PZLA. Proszę zatem o 

zmianę warunku wiedzy i doświadczenia na:  

”zrealizowali w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli 

przynajmniej jednego zamówienia które obejmowało wykonanie bieżni okrężnej o nawierzchni poliuretanowej 

typy sandwich”  

Nadto informujemy, iż fakt, że Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych części zamówienia jaką w tym wypadku bez wątpienia jest nawierzchnia poliuretanowa, stanowi 

oczywiste kuriozum” 

Odpowiedź I: 
Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 

Pytania II: 

„Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień  publicznych, prosimy o odpowiedź 

na poniższe pytania:  

1. Prosimy o zmianę zapisów w § 18 ust 1 przewidujących możliwość naliczenia kar umownych „za 

opóźnienie” na zapisy przewidujące kary umowne „za zwłokę”. 

Uzasadniając powyższy wniosek należy wskazać, iż odpowiedzialność wykonawcy z tytułu kar umownych 

ma charakter odpowiedzialności odszkodowawczej i w związku z tym wykonawca powinien być 

zobowiązany do zapłaty kar umownych wyłącznie w przypadku opóźnienia spowodowanego z przyczyn 

zawinionych przez wykonawcę, a więc w przypadku zwłoki w rozumieniu art. 476 kodeksu cywilnego. 

Wskazane stanowisko znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego (m.in. wyrok SN z 

dnia 11.02.1999r., sygn.. III CKN 166/98, wyrok SN z 11.03.2004r., sygn. VCK 369/09) oraz 

przedstawicieli doktryny prawa cywilnego (min. Z. Gawlik, Kodeks Cywilny. Komentarz. Tom III, red. A. 

Kidyba, System Informacji Prawnej LEX: „Mimo automatyzmu w przedmiocie konieczności zapłacenia kary 

umownej w razie wystąpienia okoliczności uzasadniających jej naliczanie przyjąć trzeba, że w pewnych 

sytuacjach dłużnik będzie zwolniony od obowiązku jej zapłaty. Skoro przesłanką uzasadniającą zwolnienie 

dłużnika z odpowiedzialności  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania jest 

wykazanie, że przyczyną takiego stanu rzeczy są okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie 

ponosi, to przyjąć trzeba, że analogiczne zasady obowiązują w odniesieniu do omawianego dodatkowego 

zastrzeżenia umownego. Dłużnik zatem będzie zwolniony z obowiązku zapłaty kary umownej, jeżeli wykaże, 

że przyczyną niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania uzasadniające naliczanie kary 

umownej są okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności”). 

2. Prosimy o wprowadzenie do SIWZ i projektu umowy poniższych zapisów lub ich części, których 

wprowadzenie nie będzie stanowiło naruszenia art. 144 Prawo zamówień publicznych. Zamawiający 

przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych 

poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzania. 

A. Zmiana terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy 

1. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w 

szczególności: 

a) klęski żywiołowe; 
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b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i 

sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0
o
C, wiatr 

uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), 

śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi,  

c) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i 

sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą przez producentów; 

d) niewypały i niewybuchy; 

e) wykopaliska archeologiczne; 

f) wykonanie robót dodatkowych lub uzupełniających wpływających na termin wykonania zamówienia 

podstawowego. 

2. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: 

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego; 

b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 

c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; 

3. zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 

a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień itp.; 

b) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego  oraz Wykonawcy skutkujące 

niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności: 

- brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, 

remontami lub przebudowami dróg dojazdowych 

- protesty mieszkańców, 

- przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu. 

- w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych termin wykonania umowy 

może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej 

przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 

B Zmiana sposobu spełnienia świadczenia 

1. zmiany technologiczne, w szczególności: 

a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa 

C. Zmiany osobowe 

1. zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące 

się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane; 

2. zmiana osób, przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące 

się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane 

3. zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego – 

dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym; 

4. rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie 

wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania 

przedmiotu umowy, 

D. Pozostałe zmiany  

1. siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 

2. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w 

zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących 

realizacji projektu; 

E. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku 

bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców); 

2. zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami; 

3. udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych  

Powyższy katalog zmian wprowadzony uchroni zamawiającego od naruszenia przepisów PZP w 

przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, które w trakcie realizacji mogą wystąpić. 

Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z powyższych zapisów a nie zobowiązany do ich 

zastosowania. 

3. Prosimy o uwzględnienie  poniższych kary umownych w projekcie umowy: 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
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- za opóźnienie w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy 

dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego terminu na przekazanie placu budowy 

- za opóźnienie w przystąpieniu do odbioru w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy 

dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego terminu na przystąpienie do odbioru, 

- z tytułu nieuzasadnionego przedłużenia czynności odbioru w wysokości 0,5%  wynagrodzenia umownego 

brutto za każdy dzień 

Zgoda na uwzględnienie kar umownych zrównoważy prawa i obowiązki stron. 

Zamawiający w postępowaniu posiada szczególnie uprzywilejowana pozycję jednakże znaczące naruszenie 

przez Zamawiającego równowagi stron umowy może zostać zakwestionowanie przez Krajową Izbę 

Odwoławczą. 

Zamawiający nie powinien konstruować umowy w sposób, który negatywnie wpłynie na ilość złożonych 

ofert. Nie może także przerzucić całości ryzyka gospodarczego na wykonawcę (wyrok Sądu Okręgowego 

Warszawa- Praga o sygn. akt IV Ca 508/05). 

Określając wysokości kar umownych Zamawiający powinien kierować się zdrowym rozsądkiem. Zbyt 

restrykcyjne kary umowne w połączeniu z wynikająca z ustawy o finansach publicznych koniecznością ich 

dochodzenia przez zamawiającego może prowadzić nie tylko do negatywnych konsekwencji dla 

wykonawcy, ale być powodem niemożności zrealizowania zamówienia. 

Z uwagi na fakt, iż to Zamawiający jest gospodarzem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

korzystanie z tak uprzywilejowanej pozycji nie może jednak przejawiać się w kształtowaniu wzoru umowy 

w sposób, który rażąco będzie naruszał równowagę stron umowy. Mimo możliwości przerzucenia 

znacznego ryzyka na wykonawcę zamawiający powinni dążyć do przygotowania umowy, która nie tylko 

zabezpieczy ich interesy, ale będzie także odpowiedzią na potrzeby rynku. Zbyt rygorystyczne 

postanowienia umowy mogą doprowadzić do niezrealizowania inwestycji lub niezrealizowania jej w 

oczekiwanym przez zamawiającego terminie. 

4. Prosimy o uwzględnienie poniższych zapisów w projekcie umowy: 

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy (oprócz przypadków określonych w przepisach 

Kodeksu Cywilnego) w przypadku, gdy Zamawiający: 

- nie uregulował  w terminie wskazanym w umowie zobowiązań finansowych wobec Wykonawcy 

- bez uzasadnionych powodów przedłuża proces przekazania placu budowy lub odbioru przedmiotu 

umowy 

- zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie 

mógł  spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

5. Prosimy o potwierdzenie, że data zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru jest równoznaczna z 

terminem wykonania przedmiotu umowy. 

6. Wnosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych w § 18 ust. 1 pkt a-c projektu umowy z 0,5 % na 0,1 %, 

kary umownej w § 18 ust. 1 pkt d-e projektu umowy z 10 % na 5 % oraz kary umownej w § 18 ust. 1 pkt f-i 

projektu umowy z 2 % na 0,5 %. 

7. Wnosimy, aby podmiot udostępniający swoje zasoby wykonawcy, w celu uwiarygodnienia podmiotu, 

oprócz zobowiązania do oddania do dyspozycji wykonawcy swoich zasobów, był  zobowiązany do 

złożenia: 

- oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w 

art. 24 ust. 1 ustawy, 

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

-  listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy,  

albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w oryginale (lista ma zawierać 

wszystkie firmy, w tym zagraniczne, wchodzące w skład grupy kapitałowej), 

- aktualnego zaświadczenia z właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert, 

- aktualnego  zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
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składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert, 

- aktualnej  informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 

ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, 

wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 

ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 8. Z uwagi na specjalistyczny zakres przedmiotu niniejszego postepowania, wnosimy o wprowadzenie przez 

Zamawiającego zgodnie z art. 36 a ust. 2 ust.1 ustawy – Pzp, obowiązku osobistego wykonania przez 

wykonawcę nawierzchni sportowych. 

9. Czy przedmiotem zamówienia jest uzyskanie certyfikatu PZLA dla stadionu lekkoatletycznego kategorii V? 

10.Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentacje projektową i techniczną 

potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla 

stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych 

dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy? 

11.Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 

administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują 

ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają 

wykonawcy. 

12.Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomości na cele 

budowlane w zakresie całego terenu na którym będzie realizowana inwestycji a ewentualne braki w tym 

zakresie nie obciążają wykonawcy 

13.Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie 

zainwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej 

załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich 

przebudowy lub naprawy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe a termin wykonania zamówienia 

ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

14.Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu 

historyczny, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia co najmniej o 

czas w którym wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania robót 

nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek zaistnienie ww. okoliczności wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. 

15. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji 

warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania 

robót odwodnieniowych  lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na 

podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin 

wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

16.Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu 

zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w 

przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

17.Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie niezbędne dane mogące mieć 

wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. Prosimy również o potwierdzenie, że 

Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie dane dotyczące urządzeń podziemnych i ich lokalizacji, 

zaś brak jakichkolwiek dokumentów lub danych w tym zakresie bądź ujawnienie się stanu odmiennego od 

wskazanego w przekazanych przez Zamawiającego dokumentach- w przypadku gdy na skutek takiej 

sytuacji niezbędne będzie wykonanie robót dodatkowych (nie objętych dokumentacją projektową) stanowić 

będzie podstawę do wydłużenia terminu realizacji oraz zapłaty wynagrodzenia dodatkowego. 

18.Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa, o której mowa w projekcie umowy pozostaje stała w zakresie 

robót ujętych w dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a 

ponadto, iż obowiązek uwzględnia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej 

przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie 
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oferowania, w szczególności wynikających z błędów /braków od wskazanych w dokumentacji warunków 

gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnia się nie zinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót 

wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. 

Zwracamy uwagę, iż chociaż zgodnie z art. 632 k.c. „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie 

ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie 

zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac”, to jednak należy pamiętać, iż 

rozmiar i koszt prac, o których mowa w treści i tego przepisu, dotyczy wyłącznie rozmiaru prac ujętych w 

dokumentacji przetargowej oraz kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez 

Zamawiającego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zaś kosztów robót, których 

wykonanie okazało się konieczne w celu realizacji przedmiotu zamówienia wskutek zaistnienia okoliczności 

niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane w 

dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie oferowania byłyby sprzeczne z art. 

140 ust 3 Pzp w związku z art. 58§ 1 KC, jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w 

SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią, bowiem przedmiotu zamówienia 

objętego ceną oferty. Zwracamy uwagę, że na etapie oferowania żaden wykonawca nie ma możliwości 

zweryfikowania dokumentacji projektowej i terenu budowy w takim stopniu, aby móc ocenić jej 

prawidłowość i brak ewentualnych błędów, które mogą ujawnić się dopiero w toku realizacji robót, jak 

również nie ma obiektywnej możliwości i wykluczenia wystąpienia nieprzewidzianych warunków terenu 

budowy. W związku z powyższym, wycena wszelkich utrudnień, które mogą zajść w toku realizacji umowy 

nie jest możliwa. Zobowiązanie Wykonawcy do uwzględnienia w cenie, (bo do tego de facto sprowadza się 

postanowienie o braku dodatkowego wynagrodzenia) wszelkich utrudnień związanych z realizacją zadania 

byłyby sprzeczne z art. 140 ust. 3 Pzp w związku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczające poza określenie 

przedmiotu zamówienia w SIWZ. Powyższe stanowisko znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie 

Krajowej Izby Odwoławczej (np. w wyroku w sprawie KIO/UZP 184/10), która stwierdziła jednoznacznie, 

że przerzucenie na wykonawcę całego ryzyka gospodarczego wynikającego z błędów i braków 

dokumentacji projektowej jest niedopuszczalne. W powyższym wyroku Izba stwierdziła m.in., iż ryczałt nie 

może obejmować tego, czego zamawiający nie przewidział w dokumentacji projektowej, a także tego, czego 

nie można było powiedzieć na etapie przygotowania oferty, są bowiem przesłanki do udzielenia zamówienia 

w trybie art. 67 ust. 5 ustawy Pzp na roboty dodatkowe. 

19.Zważywszy na okoliczność, iż wszczęcie postepowania upadłościowego następuje z chwilą złożenia 

wniosku przez podmiot uprawniony (np. wierzyciela), a także, że wniosek ten może być złożony w złej 

wierze, w tym m.in. po to by stworzyć możliwość zamawiającemu do odstąpienia od umowy pomimo braku 

podstaw do ogłoszenia upadłości, wnosimy o usunięcie tego zapisu z projektu umowy (§24 ust.1 litera b). 

Sam fakt złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, a tym samym fakt wszczęcia postępowania, a nawet 

ogłoszenia upadłości nie uniemożliwia wykonawcy należyte wykonanie umowy. 

20.Prosimy o potwierdzenie, że oferowana przez wykonawcę nawierzchnia poliuretanowa musi posiadać 

poniższe parametry: 

- wytrzymałość na rozciąganie - 0,85-0,95 MPa 

- wydłużenie w chwili zerwania - 80-90 % 

- ścieralność w aparacie Tobera - 3,80-3,90 g 

- wytrzymałość na rozdzieranie 112-118 N 

- współczynnik tarcia kinetycznego: 

(nawierzchnia sucha min.- max. – 0,30-0,35) 

(nawierzchnia mokra min.- max. – 0,30-0,35) 

- odkształcenie pionowe w temperaturze 23
o
C – 1,7-1,9 mm 

- redukcja siły przy temp: 

*(10
o
C-40

o
C) - 35% - 40% 

21.Wnosimy o możliwość częściowego fakturowania. Jednorazowa płatność ustanowiona przez 

Zamawiającego znacząco wpłynie na podwyższenie wynagrodzenia. 

22.Zamawiający w punkcie 23 ust.3 lit. f zobowiązuje wykonawcę przed podpisaniem umowy do przedłożenia 

wypełnionych harmonogramów rzeczowo-finansowych dotyczących odpowiednio: robót kwalifikowanych 

do dofinansowania i robót niekwalifikowanych do dofinasowania stanowiących załączniki do projektu 

umowy, natomiast zgodnie z §2 ust.2 projektu niniejszej umowy „Harmonogramy rzeczowo-finansowe dot. 

przedmiotu umowy, stanowiące załączniki do umowy zostaną uzgodnione pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą i opracowanie w terminie 3 dni od daty podpisania umowy”. 
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W związku z rozbieżnościami w zapisach, prosimy o jednoznaczne określenie, kiedy wykonawca 

zobowiązany jest złożyć harmonogramy, o których mowa wyżej.  
 

Odpowiedzi II: 

Ad. 1.  

Zgodnie z projektem umowy, stanowiącym załącznik Nr 8 SIWZ. 

Ad. 2. 

Zgodnie z projektem umowy, stanowiącym załącznik Nr 8 SIWZ. 

Ad. 3. 

Zgodnie z projektem umowy, stanowiącym załącznik Nr 8 SIWZ. 

Ad. 4. 

Zgodnie z projektem umowy, stanowiącym załącznik Nr 8 SIWZ. 

Ad. 5. 

Zamawiający wymaga zakończenia prac w terminie wyznaczonym w § 2 projektu umowy i do tego dnia 

Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru robót. 

Ad. 6. 

Nie dokonuje się zmian projektu umowy w zakresie kar umownych. 

Ad. 7. 

Zgodnie z zapisami SIWZ. 

Ad. 8. 

Zgodnie z zapisami SIWZ. 

Ad. 9. 

Wykonawca po wykonaniu zadania winien uzyskać Świadectwo PZLA dla stadionu lekkoatletycznego 

kategorii VB. 

Ad. 10. 

Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową, jaką posiada,  niezbędną do  wykonania 

przedmiotu zamówienia, dokumentacja ta jest kompletna i wystarczająca do realizacji  przedmiotowego 

zamówienia. 

Ad. 11. 

Zgodnie z ustawą – Prawo budowlane - zakres robót objęty przedmiotowym zamówieniem podlega zgłoszeniu 

właściwemu organowi administracji publicznej i takie zgłoszenia załączono do SIWZ oraz  projekt został 

zaopiniowany i uzgodniony z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki, co potwierdza załączone uzgodnienie  

w projekcie. 

Ad. 12. 

Do zgłoszenia robót budowlanych do właściwego organu administracji publicznej należy złożyć m.in. 

oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i takie oświadczenie 

zostało złożone. 

Ad. 13. 

Ewentualne problemy wynikłe w trakcie realizacji zamówienia będą rozpatrywane każdorazowo, na bieżąco w 

trakcie  wykonywania przedmiotowego zadania. 

Ad. 14. 

Patrz  odpowiedź na pytanie nr 13. 

Ad. 15. 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 13. 

Ad. 16. 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 13. 

Ad. 17. 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 13. 

Ad. 18. 

Na etapie ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający nie może stwierdzić, że wystąpi konieczność wykonania 

robót dodatkowych. Jeżeli zaistnieją takie okoliczności, Zamawiający postąpi zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Wszelkie zmiany dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane m.in. w projekcie umowy 

stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 

Ad. 19. 

Zamawiający zmienia zapis § 24 ust 1 pkt 1) lit. b) projektu umowy na następujący:  

„b) w razie ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,”.  
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Ad. 20. 

Wskazane w projekcie parametry nawierzchni poliuretanowej oraz jej wykonanie zapewni otrzymanie 

Świadectwa PZLA. 

Ad. 21. 

Zgodnie z zapisami SIWZ. 

Ad. 22. 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przedłożenia  harmonogramów rzeczowo-finansowych przed 

podpisaniem umowy, które zostaną uzgodnione i ostatecznie opracowane w terminie 3 dni od daty podpisania 

umowy. 

 

Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy informuję, że zmieniam treść specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w następujący sposób: 

Załącznik Nr 8 SIWZ – Projekt umowy - § 24 ust 1 pkt 1) lit. b): 

jest: 

„b) w razie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,” 
 

zmienia się na: 
„b) w razie ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,” 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy, informuję że w wyniku zmiany treści SIWZ przedłużam termin 

składania ofert do dnia 27.11.2015 r. do godz. 11
00 

(pkt. 17.2 SIWZ), otwarcie ofert nastąpi w dniu 

27.11.2015r. o godz. 11
15 

(pkt. 17.3 SIWZ). 

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian w stosunku do zapisów ogłoszenia o zamówieniu  

i SIWZ. 

W pozostałym zakresie specyfikacja istotnych warunków zamówienia pozostaje niezmieniona. 

 

     Z up. BURMISTRZA 

              Sekretarz Miasta i Gminy  


