
Gryfino, dnia 8 lipca 2020 r. 

ZD.272.12.2020.MW 

        Uczestnicy postępowania 

        wszyscy 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

2019 r. poz. 1843 ze zm.) w załączeniu przekazujemy odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 

Zamawiającego w dniu 06.07.2020r. w związku z postępowaniem pn.: „Przebudowa obiektów 

inżynierskich w ciągu drogi powiatowej nr 1549Z Banie – Rów wraz  z  dojazdami”: 

 

PYTANIE 1  

Dotyczy Projektu Umowy – § 2 ust. 1 

Prosimy Zamawiającego o : 

a)  określenie minimalnej ilości dni jakie będzie mieć do dyspozycji Wykonawca na realizacje 

przedmiotu Umowy.  

b)  potwierdzenie że Wykonawca nie będzie ponosił negatywnych konsekwencji w szczególności              

w postaci kar umownych w sytuacji niemożliwości prowadzenia robót w ww. okresie czasowym             

z przyczyn nie leżących po jego stronie. 

 

ODPOWIEDŹ  

a) Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie określił minimalnego terminu na wykonanie 

przedmiotu zamówienia, a wskazał jedynie termin wykonania umowy w pkt 4 SIWZ oraz w § 2 ust.1 

umowy. Ponadto Zamawiający wpisał w umowie, że przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 5. 

dni od dnia podpisania umowy (§ 3 umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ). Zamawiający nie jest 

zobligowany do wskazania minimalnego przedziału czasowego na wykonanie przedmiotu zamówienia. 

b) Zamawiający wskazał w umowie, jakie konsekwencje będzie ponosił Wykonawca w postaci kar 

umownych z tytułu opóźnień w wykonaniu przedmiotu zamówienia - § 12 wzoru umowy oraz przyczyny 

zmian terminu wykonania przedmiotu zamówienia - § 13 ust. 1 pkt 1.3 wzoru umowy, stanowiącej 

załącznik nr 8 do SIWZ. 

 

PYTANIE 2  

Dotyczy Projektu Umowy – § 12 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 2 oraz ust. 11 

Prosimy Zamawiającego o: 

a) wyjaśnienie znaczenia ww. jednostki redakcyjnej i potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie 

ponosił odpowiedzialności w formie kar umownych za opóźnienia, które powstały z przyczyn 

całkowicie od niego niezależnych. 

 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający wskazał w umowie, jakie konsekwencje będzie ponosił Wykonawca w postaci kar 

umownych z tytułu opóźnień w wykonaniu przedmiotu zamówienia - § 12 wzoru umowy oraz przyczyny 

zmian terminu wykonania przedmiotu zamówienia - § 13 ust. 1 pkt 1.3 wzoru umowy, stanowiącej 

załącznik nr 8 do SIWZ. Ponadto Zamawiający wskazał we wzorze umowy w § 12 ust. 11, że „Pod 

pojęciem opóźnienia Strony rozumieją niedochowanie terminu spełnienia świadczenia określonego w 

umowie, niezależnie od przyczyn tego stanu. Tym samym rozciąga się odpowiedzialność dłużnika na 

wszelkie okoliczności powodujące niedochowanie terminów zastrzeżonych w umowie, na zasadzie 

określonej w art. 473 § 1 Kodeksu cywilnego.” 



 

 

 

PYTANIE 3  

Zwracamy się z prośbą o określenie typu barier energochłonnych, które należy uwzględnić do ustawienia 

(TER, poz. 25). SST nie zwiera takiej informacji. 

 

ODPOWIEDŹ  

Należy ustawić barierę energochłonną  SP-05 N2W4A. 


