
 

 

                                        Swarzędz, dnia 08 marca 2021 r. 

WRPZP.271-02/2021 
 

Wyjaśnienia treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia 

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Przebudowa 

przejścia dla pieszych pod torami przy budynku dworca PKP w Swarzędzu celem 

dostosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych”. 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom 

ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Warunków 

Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego: 

 
Pytanie nr 13 

Dot. Kosztorys ofertowy - BRANŻA MOSTOWA 

poz. 135 Montaż balustrad stalowych 

W w/w pozycji ujęto wykonanie 1,67 t balustrad. Z załączonej dokumentacji - KPDM_1 oraz 

KPDM_2 wynika, że należy wykonać odpowiednio 1 695,1 kg balustrady dla chodnika oraz 3 

271,8 kg balustrady na pochylniach 

Prosimy o poprawienie ilości w kosztorysie ofertowym. 

Wyjaśnienie nr 13 

Zamawiający zamieszcza plik z poprawną ilością balustrady. Załącznik - plik: "KO 01 B. 

MOSTOWA" 

 
Pytanie nr 14 

Wykonawca wnosi o zmniejszenie limitu kar umownych do wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego brutto.  

Wyjaśnienie nr 14 

Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.  
 

Pytanie nr 15 

Proszę o zmianę wysokości kary umownej, o której mowa w §15 ust. 1 lit b) na 0,1% 

wartości umownego wynagrodzenia brutto, oraz o zmianę wysokości maksymalnej 

wysokości ww. kary umownej do 10%.  

Wyjaśnienie nr 15 

Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. 



 

 

Pytanie nr 16 

Proszę o zmianę wysokości kary umownej, o której mowa w §15 ust. 1 lit c) na 0,1% wartości 

umownego wynagrodzenia brutto, oraz o zmianę wysokości maksymalnej wysokości ww. 

kary umownej do 10%.  

Wyjaśnienie nr 16 

Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. 

 
Pytanie nr 17 

Proszę o zmianę wysokości kary umownej, o której mowa w §15 ust. 1 lit d) na 1% wartości 

umownego wynagrodzenia brutto.  

Wyjaśnienie nr 17 

Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. 

 
Pytanie nr 18 

Proszę o zmianę wysokości kary umownej, o której mowa w §15 ust. 1 lit g) na 0,1% 

wartości umownego wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcy.  

Wyjaśnienie nr 18 

Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. 

 
Pytanie nr 19 

Proszę o zmianę wysokości kary umownej, o której mowa w §15 ust. 1 lit h) na 0,1% 

wartości umownego wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcy.  

Wyjaśnienie nr 19 

Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. 

 
Pytanie nr 20 

Proszę o zmianę wysokości kary umownej, o której mowa w §15 ust. 1 lit i) na 0,1% wartości 

umownego wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcy.  

Wyjaśnienie nr 20 

Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. 

 
Pytanie nr 21 

Proszę o zmianę wysokości kary umownej, o której mowa w §15 ust. 1 lit j) na 0,1% wartości 

umownego wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcy.  

Wyjaśnienie nr 21 

Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. 

 



 

 

Pytanie nr 22 

Prosimy o jednoznaczne wskazanie hierarchii ważności dokumentów kontraktowych.  

Wyjaśnienie nr 22 

Wszystkie dokumenty kontraktowe zawarte w dokumentacji pod względem ważności mają 

jednakową wagę i wszystkie one w równym stopniu składają się na wykonanie zadania 

rozliczanego metodą ryczałtową. 

  

 

 
 Z poważaniem 
         
        Marian Szkudlarek 

       

                                                                                                 

 


