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dotyczy zamówienia publicznego na: 
„Budowa oświetlenia ulicznego w następujących lokalizacjach: ul. Na Stoku i Ku Dolinie 

w Gruszczynie, ul. Krańcowa, Poranek, Jałowcowa, Promyk, Świt, Tęczowa, Brzask, Zorza, 
Jutrzenka w Gruszczynie, ul. Gnieźnieńska przy skrzyżowaniu z ul. Zieloną i Słocińskiego 

w Bogucinie, ul. Dożynkowa i Chlebowa w Gortatowie”

Wyjaśnienie treści 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Do  siedziby  zamawiającego  wpłynęły  pytania  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia.

Zapytanie nr 1
„Przedmiarach dołączonych widnieje oprawa SGS 102/70W. Czy na pewno ma zostać zastosowana 
taka oprawa? Nie ma oprawy o oznaczeniu SGS 102/70W”
Odpowiedz nr 1
Należy zastosować oprawy SGS 101/70W.
Zapytanie nr 2
„Par 17 - wnosimy o zmniejszenie kar wskazanych w tym paragrafie, a ponadto o usunięcie ppkt  
d), e), f) g).  Ponadto wnosimy o usunięcie ustępu 2 tego paragrafu. Zapisy te naruszają zasadę  
równości stron w umowie. Ponadto wnosimy o dopisanie do par. 17 ustępu, z którego wynikałaby 
kara umowna należna wykonawcy od Zamawiającego za nieterminowe przekazanie terenu budowy 
przez Zamawiającego. Natomiast w ustępie 3 tego paragrafu wnosimy o zamianę „zamawiającemu" 
na „Stronom"
Odpowiedz nr 2
Zamawiający nie zgadza sie na zmniejszenie kar w paragrafie 17, ani na usunięcie zapisów w ustęp 1 
pkt. d), e), f), g), które stanowią zabezpieczenie należytego wykonania robót, będących przedmiotem 
przetargu,  ani  na  ujęcie  proponowanego  zapisu,  z  którego  wynikałaby  kara  umowna  należna 
Wykonawcy  od  Zamawiającego  w  przypadku  nieterminowego  przekazania  terenu  budowy  przez 
Zamawiającego . Ponadto Zamawiający zgadza sie na zmianę ustępu 3 paragrafu 17, który otrzymuje 
następujące brzmienie: „Stronom przysługuję prawo do odszkodowania przekraczającego określone w 
umowie kary”   
Zapytanie nr 3
„Par. 18 - wnosimy o wyjaśnienie co oznacza zajęcie egzekucyjne majątku Wykonawcy? Prosimy o  
wskazanie jaka wielkość tego zajęcia uprawniała będzie Zamawiającego do rozwiązania umowy”.
Odpowiedz nr 3
Zajęcie egzekucyjne majątku Wykonawcy należy rozumieć jako postępowanie egzekucyjne na majątku 
Wykonawcy.  Wartość  majątku  co,  do  którego  jest  prowadzone  postępowanie  egzekucyjne 
przekraczająca 100% wartości umowy będzie uprawniała do zerwania umowy przez Zamawiającego. 

Zamawiający w związku z powyższymi modyfikacjami treści Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia i  art.  38 ust.  6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert 
przetargowych do dnia 18 . 12 . 2009r, do godz. 10:00 (pokój: Biuro Obsługi Interesanta – Kancelaria 
Urzędu - parter). Otwarcie ofert nastąpi dnia 18 . 12 . 2009r., o godz. 10:30 w pokoju 207.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian 
w oznaczeniach składanych ofert przetargowych.


