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ODPOWIEDZI NA PYTANIA POTENCJALNEGO WYKONAWCY
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
pn. „Remont i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marianów Kolonia”
W związku z otrzymanymi prośbami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm,) przedstawiamy treść zapytań
wraz z wyjaśnieniami:
Pyt. 1 Wykonawca wnosi o modyfikację zapisów § 1 ust. 2 umowy w ten sposób, by Wykonawca
obowiązany był do niezwłocznego informowania Zamawiającego od wszelkich
niezgodnościach występujących w przekazanej mu dokumentacji oraz że w przypadku
konieczności wykonania robot niezbędnych do uzyskania niewadliwego przedmiotu umowy
przez Zamawiającego koniecznym będzie wykonanie robót nieprzewidzianych w dokumentacji
przetargowej, to Wykonawca obowiązany jest je wykazać za wynagrodzeniem ustalonym przez
Strony.
Odp. Ad. 1
Zapytanie nie mieści się w kręgu pytań z art. 38. Zamawiający nie jest zobowiązany do
udzielenia odpowiedzi na pytania, jeżeli z ich treści wynika, że nie są to wnioski o
wyjaśnienie treści SIWZ i załączników, lecz wnioski o zmianę SIWZ lub załączników.
Pyt 2 Wykonawca wnosi o obniżenie stawek kar umownych:
- § 13 ust. 1 pkt 1: do 0,02%
- § 13 ust. 1 pkt 3: do 1.000,00 zł
- § 13 ust. 1 pkt 4 : do 0,2%
- § 13 ust. 1 pkt 7-10: do 1.000,00 zł
Ponad to Wykonawca wskazuje, że prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wartość kar umownych winno być zastrzeżone na rzecz obu stron (§ 13 ust. 4).
Odp. Ad. 2
Zapytanie nie mieści się w kręgu pytań z art. 38. Zamawiający nie jest zobowiązany do
udzielenia odpowiedzi na pytania, jeżeli z ich treści wynika, że nie są to wnioski o
wyjaśnienie treści SIWZ i załączników, lecz wnioski o zmianę SIWZ lub załączników.
Pyt. 3 Wykonawca wnosi by w § 17 ust. 1 pkt 2 wskazać, ze chodzi o 7 dni roboczych, z
wyłączeniem sobót.
Odp. Ad. 3
Zamawiający precyzuje, iż w załączniku nr 7 do SIWZ tj. wzór umowy w § 17 ust. 1 pkt
2 chodzi o 7 dni roboczych z wyłączeniem sobót.
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