
Gryfino, dnia 30 kwietnia 2019r. 

 

ZD.272.10.2019.MW 

        Uczestnicy postępowania 
        wszyscy 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 
1986 z późn.zm.) w załączeniu przekazujemy odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 
29.04.2019r. w związku z postępowaniem pn.: „Utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta Gryfino. ”: 

PYTANIE 1   

W § 9 ust. 1 podpunkt b wzoru umowy zamawiający zapisał: 
„za niezapewnienie ciągłego kontaktu z osobą nadzorującą za strony Wykonawcy , w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia brutto określonego w S 2 ust. 2,” 
Czy powyższy zapis dotyczy sezonu zimowego czy całego zakresu umowy, 
W okresie wiosenno- letnio - jesienny wykonawca realizuje swoje prace w dni robocze w godz. 6.00-16.00- Czy 
mimo to ma zapewnić kontakt interwencyjny 7 dni w tygodniu 24h na dobę. Wnioskujemy o zmianę tego zapisu w 
umowie na dotyczący „okresu zimowego”- l listopada do 31 marca. 
 
ODPOWIEDŹ 1 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 9 ust. 1 ppkt b. W załączeniu poprawiony wzór umowy. 

PYTANIE 2  
W § 5 wzoru umowy punkt 1,2 oraz 3 zamawiający określił że wykonawca będzie realizował usługi wg 
harmonogramu sporządzonego oraz dostarczonego przez Zamawiającego. 
„1. Wykonawca wykonywać będzie usługi, o których mowa w § 1 wg harmonogramu prac, sporządzonego przez 
Zamawiającego (osobę wyznaczoną do koordynacji umowy). 
2.Zamawiający dostarczy Wykonawcy harmonogram najpóźniej do pierwszego dnia każdego miesiąca, z góry na 
dany miesiąc. 
3.Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji harmonogramu w każdym momencie realizacji umowy. 
Modyfikacje mogą obejmować zarówno zakres, jak również termin realizacji poszczególnych prac." 
Informujemy, że w/w zapisy są nie do przyjęcia ze względu na fakt, że wykonawca realizuje również usługi dla 
innych podmiotów i musi mieć możliwość zaplanowania prac z wyprzedzeniem , w związku z tym wnioskujemy o 
zastąpienie je następującymi: 
„1. Wykonawca wykonywać będzie usługi, o których mowa w § 1 wg harmonogramu prac, sporządzonego przez 
Wykonawcę i obopólnie zatwierdzonego. 
2.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu harmonogram do zatwierdzenia najpóźniej do pierwszego dnia każdego 
miesiąca, z góry na dany miesiąc. 
3.Wszelkie zmiany harmonogramu mogą zostać wprowadzone tylko za obopólną zgodą Wykonawcy                            
i Zamawiającego." 
 
ODPOWIEDŹ 2 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w § 5 ust. 1, 2 i 3. W załączeniu poprawiony wzór umowy. 


