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Wyjaśnienie treści 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

„Nakładka bitumiczna w ul. Akacjowej w Uzarzewie, gmina Swarzędz 
(odcinek od ul. Poznańskiej do przejazdu kolejowego)”

Do  siedziby  zamawiającego  wpłynęły  „pytania”  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia.
Zapytanie nr 1
Wnosimy o wykreślenie w punkcie 17.1 Instrukcji dla Wykonawców zapisu mówiącego o konieczności 
podania nazw podwykonawców najpóźniej w dniu podpisania umowy, dostosowując tym samym zapisy 
umowy do Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z nimi, Wykonawca ma 
obowiązek  przedstawienia  Zamawiającemu projektu  umowy podwykonawczej  na roboty budowlane w 
trakcie  realizacji  zamówienia  publicznego  na  roboty  budowlane  w  celu  zgłoszenia  przez  niego 
ewentualnych uwag.
Obecny  termin  -  od  rozstrzygnięcia  postępowania  przetargowego  do  podpisania  umowy  między 
Zamawiającym a Wykonawcą - jest okresem zbyt krótkim, jaki Wykonawca będzie miał na wyłonienie 
swoich  podwykonawców.  Ewentualnie,  w  przypadku  braku  zgody przez  Zamawiającego  na  powyższe 
zmiany, wnosimy o zmianę powyższego zapisu na "najpóźniej 14 dni przed zamiarem rozpoczęcia robót 
przez danego podwykonawcę"
Odpowiedź nr 1
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian.
Zapytanie nr 2
Ad. par. 3 ust. 3 wzoru umowy:
Z uwagi na zapisy w SIWZ oraz wzorze umowy, mówiące o przekazaniu placu budowy Wykonawcy przez 
Zamawiającego w terminie 3 dni od podpisania umowy, wnosimy o zmianę zapisów w par. 3 ust. 3 wzoru 
umowy na: „Termin rozpoczęcia robót Strony ustalają od dnia przekazania placu budowy".
Odpowiedź nr 2
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian.
Zapytanie nr 3
Ad. par. 7 ust. 7 wzoru umowy:
Wnosimy o doprecyzowanie ww. ust. poprzez dopisanie www. zapisie:
„7. Jeżeli osoba trzecia (...), włącznie z uzasadnionymi roszczeniami podwykonawców (...)".
Odpowiedź nr 3 
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian.
Zapytanie nr 4
Ad. par. 16 ust. 1 pkt j) wzoru umowy:
Wnosimy o zmniejszenie kary w punkcie j) z 0,5% do 0,1%
W chwili obecnej kara ta jest zbyt wygórowana w stosunku do ewentualnie zaistniałej sytuacji. Żądanie 
zbyt wygórowanych kar umownych stanowi naruszenie podstawowych zasad jakie powinny obowiązywać 
w  umowach,  tj.  równości  stron,  co  ostatecznie  prowadzi  do  sprzeczności  z  zasadami  współżycia 
społecznego. Należy wskazać, że kara umowna tracąc charakter odszkodowania (art. 483 par. 1 k.c.) 
prowadziłaby do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (wyrok SN z 17 marca 1988 r., sygn. akt IV 
CR 58/88).
Odpowiedź nr 4 
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian.
Zapytanie nr 5
Z uwagi  na to,  że  koszt  transportu  frezu asfaltowego należy uwzględnić  w cenie ofertowej,  prosimy 
o informację na jaką odległość (gdzie) będzie trzeba dostarczyć ten materiał?
Odpowiedź nr 5 
Należy przyjąć transport frezu asfaltowego na odległość 10 km.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian
w składanych ofertach przetargowych.


