
 
 
 
 
 
 

WYJAŚNIENIA NR 2 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
z dnia 07.10.2015r. 

 
dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej na Rynku w miejscowości Święciechowa”. 
 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2013r. poz. 907 – ze zmianami) Gmina Święciechowa przekazuje, że do 
Zamawiającego wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.  
 
Odpowiedzi na pytania: 
 
Pytanie nr 1. 
Prosimy o ujednolicenie zapisów. W SIWZ w pkt IV Zamawiający termin wykonania 
Zamówienia ustala na 18.12.2015, natomiast w formularzu ofertowym na 15.12.2015r. 
Odpowiedź: 
Informujemy że termin wykonania zamówienia w formularzu ofertowym został ujednolicony 
z terminem w SIWZ tj. 18.12.2015r. 
 
Pytanie nr 2. 
Zamawiający ustanowił karę za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy w wysokości 30% wartości wynagrodzenia umownego brutto, 
natomiast jeśli Wykonawca odstąpi z winy Zamawiającego zostaną naliczone kary  
w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto. 
W celu przywrócenia równowagi stron pomiędzy zawierającymi umowę prosimy 
o ustanowienie kary umownej płatnej przez  Zamawiającego za odstąpienie od umowy  
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 
145 ustawy PZP, również w wysokości 30% wartości wynagrodzenia umownego brutto. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że dokonał zmiany w § 9 ust. 3 projektu umowy w ten sposób, że 
zapis „ 20 % „ zastępuje się zapisem „30%”. 
 
Pytanie nr 3 
Jak Wykonawca ma rozumieć zapis umowny §9 pkt.2 e)? Czy jeśli wynagrodzenie nie 
zostanie zapłacone Podwykonawcy to Zamawiający obciąży Wykonawcę karą w wysokości 
100% wynagrodzenia czy 10% wynagrodzenia zapłaconego po terminie. Od czego zależy czy 
Zamawiający naliczy karę 100% czy 10%.  
W związku z niejednoznacznym zapisem wnosimy o wprowadzenie zmiany i ustanowienie 
jednej wysokości kary dla Wykonawcy za nieterminowe zapłacenie wynagrodzenia 
Podwykonawcy. 
Odpowiedź: 
Kara umowna w wysokości 100% wynagrodzenia niezapłaconego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom zostanie naliczona, gdy nie nastąpi w terminie wymagalności 
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zapłata wynagrodzenia przez wykonawcę podwykonawcy i stosownie do § 6 ust.3 i następne 
projektu umowy, wynagrodzenie to zostanie zapłacone przez zamawiającego. Natomiast kara 
umowna w wysokości 10%  wynagrodzenia zostanie naliczona, gdy wykonawca zapłaci sam 
wynagrodzenie podwykonawcy, ale z opóźnieniem (po terminie płatności). W tym stanie 
rzeczy nie ma potrzeby dokonywania zmiany projektu  umowy w zakresie § 9 ust. 2 lit e). 
   
Pytanie nr 4. 
 
Prosimy o jednoznaczne określenie obszaru wymiany i położenia nowej kostki granitowej. 
Obszar określony w dokumentacji nie zgadza się z zaznaczonym na rysunku. 
Prawdopodobnie na rysunku jest źle zaznaczony fragment z czerwonym granitem. Jeśli 
zamienić zewnętrzny obrys czerwonym granitem na granit szary to obszar będzie się zgadzał 
z przedmiarem. Prosimy o wyjaśnienie. 
Odpowiedź: 
Prosimy poprawić przedmiar w następujących pozycjach: 
 

1) w poz. 18 przedmiaru-Nawierzchnia z kostki granit szary 80*110 na podsypce 
cementowo-piaskowej- place jest:  „12,00*16,45-3,50*7,00*2=148,40 m2” 

 
po zmianach ma  być: „12,00*16,45-10,00*5,00*2=97,40 m2”, 
 

2) w poz. 20 przedmiaru – Nawierzchnia z kostki granit czerwony 80*110 na podsypce 
cementowo- piaskowej szer. do 2,50 m  jest:  „4,00*2,50*2=20,00m2” 

 
po zmianach ma być:  „4,00*2,50*2+4,00*1,50*2+5,00*1,50*4=62,00 m2”. 
 
Pytanie nr 5. 
Czy potrzebny jest konserwator do figurki i/lub całego placu? 
Odpowiedź: 
Informujemy że projekt budowlany jest uzgodniony z Wojewódzkim Urzędem Ochrony 
Zabytków w Poznaniu Delegatura w Lesznie. Prace ziemne należy przeprowadzić pod 
nadzorem archeologicznym.  
Renowacja figury nie wymaga nadzoru konserwatorskiego – do umowy załączymy 
pozwolenie nr 372/2012/A z dnia 13 lipca 2012 r. 
 
Pytanie nr 6. 
Czy przewidywana jest możliwość zmian w projekcie fontanny, dopasowanie odpływów , 
dopływu wody-ponieważ projekt fontanny jest bardzo ogólnym zarysem jeśli chodzi  
o technologię fontanny). 
Odpowiedź: 
Informujemy że dopuszczamy możliwość zmian w projekcie fontanny dotyczących zasilania  
i odpływu wody. 
 
 
 
Święciechowa, 09 października 2015r.    Wójt Gminy Święciechowa 
              /-/ Marek Lorych 


