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Tarnów dnia 11-03-2014 r. 

dotyczy: przetargu na „Zagospodarowanie centrum wsi Wola Rzędzińska II”  ogłoszonego na dzień 
             17-03-2014 r. 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 
2013 poz. 907 tekst jednolity z  p. zm. / przekazuję wyjaśnienie do zapytania z dnia  07.03.2014 r : 

Pytanie: 1
Prosimy o wyjaśnienie zapisów  SIWZ w zakresie doświadczenia cyt:” Zamawiający uzna, że
Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże się doświadczeniem w wykonaniu minimum 2
robót budowlanych zagospodarowania terenu obejmującego boisko sportowe o nawierzchni
poliuretanowej i wartości całości robót  nie mniej niż  500.000 zł brutto,  wykonanych w
okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres.     

Czy  Zamawiający  uzna  referencje  przedstawiające  osobno  wykonanie  boiska  sportowego
(dwie referencje) oraz zagospodarowanie terenu ( dwie referencje). Łączna wartość robót dla
jednego kompletu referencji ( boisko + zagospodarowanie) ponad 500 tysięcy brutto.
Prosimy o udzielenie wyjaśnień. 

Odpowiedź:
Zamawiający  żąda   2  szt.  referencji  dotyczących   robót  budowlanych  obejmujących
zagospodarowanie  terenu  wraz  z  boiskiem sportowym  o  nawierzchni  poliuretanowej   na
łączną kwotę nie mniejszą niż 500 tys. każda. 

Pytanie: 2
Proszę  o wskazanie  przez  Zamawiającego  odnośnie treści  rdz.  VII  art.  2  ust.  2  SIWZ w
brzmieniu:  „Zamawiający  uzna,  że  Wykonawca  spełnia  warunek  jeżeli  wykaże  się
doświadczeniem  w  wykonaniu  minimum  2  robót  budowlanych  zagospodarowania  terenu
obejmującego  boisko sportowe  o  nawierzchni  poliuretanowej  i  wartości  całości  robót  nie
mniej niż 500.000 zł brutto, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności  jest  krótszy  za  ten  okres”  poprzez:  wskazanie  przez  Zamawiającego  czy
zamawiający ma na myśli potencjał i doświadczenie w rozumieniu art. 26 ust. 2b PZP??

Odpowiedź:

Tak, również w rozumieniu art.26 ust 2b uzp

Pytanie: 3
Proszę  o wskazanie  przez  Zamawiającego  odnośnie treści  rdz.  VII  art.  2  ust.  3  SIWZ w
brzmieniu: „Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na
podstawie  przedłożonego  oświadczenia  o  jakim mowa w art.  22  ust.  1  prawa  zamówień
publicznych.  Zamawiający  uzna,  że  warunek  został  spełniony  jeżeli  Wykonawca  złoży
podpisane oświadczenie” poprzez wskazanie przez Zamawiającego czy zamawiający ma na
myśli potencjał i doświadczenie w rozumieniu art. 26 ust. 2b PZP?



Odpowiedź:

Tak, również w rozumieniu art.26 ust 2b uzp. 

Pytanie: 4

Proszę  o  wskazanie  przez  Zamawiającego  odnośnie  treści  §  3  ust.  5  projektu  umowy
stanowiącego  załącznik  nr  6  do  SIWZ  w  brzmieniu:  „Rozliczenie  za  wykonane  roboty
realizowane będzie na podstawie wystawionych przez Wykonawcę dwóch faktur,  z  czego
pierwsza  w wysokości  do  60% wartości  zadnia,  druga  -końcowa po odbiorze  końcowym
bezusterkowym, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy” poprzez: wskazanie przez
Zamawiającego  czy  Zamawiający  usunie  zapis  o  bezusterkowym  odbiorze  jako  warunku
zapłaty jako niezgodnym z treścią art. 3531 k.c. i art. 647 k.c.?

Odpowiedź:

Zapis § 3 ust.5  projektu umowy pozostaje bez zmian

Pytanie: 5
Proszę  o  wskazanie  przez  Zamawiającego  odnośnie  treści  §  3  ust.  6  projektu  umowy
stanowiącego  załącznik  nr  6  do  SIWZ w brzmieniu:  „Podstawę  do  sporządzenia  faktury
stanowi:-protokół  odbioru  elementów  wykonanych  robót  –  bezusterkowy,  -protokoły
techniczne  właściwe  dla  danego  rodzaju  fakturowanego  obiektu.  Podstawę  wystawienia
faktury końcowej stanowi protokół bezusterkowego odbioru końcowego. Na dzień odbioru
końcowego  należy  przedłożyć  atesty  i  protokoły  techniczne  odbioru  robót.”  poprzez:
wskazanie przez Zamawiającego czy Zamawiający usunie zapis o bezusterkowym odbiorze
jako warunku zapłaty jako niezgodnym z treścią art. 3531 k.c. i art. 647 k.c.?
Odpowiedź:

Zapis § 3 ust.6  projektu umowy pozostaje bez zmian. 

Pytanie: 6
Proszę  o  wskazanie  przez  Zamawiającego  odnośnie  treści  §  4  ust.  15  projektu  umowy
stanowiącego  załącznik  nr  6  do  SIWZ  w  brzmieniu:  „Bezpośrednia  zapłata  obejmuje
wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez  odsetek,  należnych  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy”  poprzez:  wskazanie  przez  Zamawiającego  czy  usunie  niniejszy  zapis
umowny jako nieważny i naruszający treść art. 6471 § 5 k.c. ?

Odpowiedź:

Zapis z treści § 4 ust. 15 projektu umowy jest zgodny z ustawą PZP art. 143 C ust.3



Pytanie: 7

Proszę  o  wskazanie  przez  Zamawiającego  odnośnie  treści  §  4  ust.  19  projektu  umowy
stanowiącego  załącznik  nr  6  do  SIWZ  w  brzmieniu:  „Konieczność  wielokrotnego
dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których
mowa w ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5%
wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia
od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego” poprzez: wskazanie
przez Zamawiającego, co zdaniem Zamawiającego oznacza termin „wielokrotne” prośba o
sprecyzowanie konkretnej liczby zapłat?

Odpowiedź:

Zapis treści § 4 ust. 19 projektu umowy jest z zgodny z ustawą PZP art. 143 C ust.7. 

Pytanie: 8

Proszę o wskazanie przez Zamawiającego odnośnie treści § 8 ust. 2 lit. a i b projektu umowy
stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ w brzmieniu:  „nakazania Wykonawcy zaprzestania
wykonywania robót, b/ natychmiastowego i wolnego od skutków finansowych odstąpienia od
umowy” poprzez: wskazanie przez Zamawiającego czy usunie niniejszy zapis umowny jako
niezgodny z treścią art. 647 k.c. i art. 494 k.c. zapis nieważny z mocy art. 395 § 1 k.c.?

Odpowiedź:

Zapis § 8 ust. 2 lit. a i b  projektu umowy pozostaje bez zmian. 

Pytanie: 9

Proszę o wskazanie przez Zamawiającego odnośnie treści § 10 projektu umowy stanowiącego
załącznik nr 6 do SIWZ w brzmieniu:  „Wszelkie  zmiany warunków umowy odbywać się
mogą w formie pisemnych aneksów pod rygorem nieważności.” poprzez: wskazanie przez
Zamawiającego  czy  Zamawiający  przewiduje  uzupełnienie  treści  niniejszego  zapisu  o
dodanie  o  przypadki  wskazane  w  art.  144  PZP  oraz  rozszerzenie  katalogu  o  roboty
dodatkowe,  siłę  wyższą,  wstrzymaniem  robót  decyzją  administracyjną,  konieczność
wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej itp.?

Odpowiedź:
Zapis treści § 10  projektu umowy pozostaje bez zmian. 


