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Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego na wykonanie  inwestycji  „Budowa Centrum 
Wypoczynku, Rekreacji i Edukacji  w Skarbiszowicach  ”  
 

WYJAŚNIENIE 
treści SIWZ 

 
Zamawiający  Gmina Tułowice   działając   zgodnie   z   art. 38 ust.   1, 2 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz., 759 ze 
zmianami ),  wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie. 
   

Uprzejmie  proszę  o  uwzględnienie  poniższych  wyjaśnień  co  do  toczonego  
postępowania  przetargowego.  
 

1. Zgodnie z warunkami podanymi w specyfikacji  w celu wykazania  posiadania wiedzy i 
doświadczenia  wykonawcy są  zobowiązani do  udokumentowania zrealizowania w ciągu 
ostatnich 5 lat obiektów budowlanych  o charakterze i trudności wykonania podobnych jak 
zamówione roboty. Za spełnienie tego warunku uważa się wykonanie w powyższym okresie  
2 obiektów o kubaturze  min. 800 m3,  z pominięciem  budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych. Czy  załączone do oferty referencje mają obejmować tylko nowe obiekty, 
czy można również przedstawić oferty jakie były remontowane  ?  

 
 

Zgodnie z  warunkami przedstawionymi  w specyfikacji wykonawcy muszą  
udokumentować  zrealizowanie  min. 2  obiektów o charakterze i trudności wykonania 
podobnych jak zamówione roboty.  Ponieważ głównym przedmiotem  przetargu jest 
przebudowa starej stodoły, jej remont  i zaadaptowanie  na wiatę mającą pełnić funkcję 
głównego budynku Centrum Wypoczynku, Rekreacji i Edukacji  warunki przetargu  zostaną 
spełnione, jeśli w ofercie zostaną  załączone  2 obiekty  o kubaturze min. 800 m3, 
podlegające przebudowie,  remontowi obejmującemu wymianę elementów konstrukcyjnych 
budynku, dobudowę  i nadbudowę istniejących obiektów.   Nie zostaną  natomiast przyjęte 
obiekty, gdzie wykonawcy  wykonywali  jedynie drobne roboty związane z bieżącym 
utrzymaniem obiektów, nie naruszające struktury istniejącego budynku  np. ocieplenie 
budynku, roboty malarskie, wymiana okien itp.  

 

Pyt.  z dnia  22.03.2012 r.  

 

1. We wzorze umowy podane są  bardzo wysokie stawki kar umownych – 0.5 % wartości 
całkowitej wynagrodzenia.   Wnosimy o zmianę tych stawek do poziomu rynkowego 
t.j.0.1 %.  

 
Po dokonanej analizie utrzymujemy stawkę  kar umownych przyjętą we wzorze umowy.   
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Inwestycja dofinansowana jest ze środków unijnych, obarczona dokładnymi terminami 
zawartymi w umowie z Urzędem Marszałkowskim oraz znacznymi karami w stosunku 
do gminy. Uważam, że jedynie stosowanie wysokiej kary z tytułu nieterminowego 
wykonania robót może zmusić wykonawcę do dotrzymania terminu.  Stawka została 
ustalona w oparciu o wieloletnie doświadczenia w prowadzeniu przez gminę inwestycji.   

 
2. Zamawiający określił 10 % koszt zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu, który 

jest relatywnie wysoki  i wpływa znacząco  na wartość oferty. Czy w celu 
zminimalizowaniu kosztów inwestycji  Zamawiający zmniejszy koszt zabezpieczenia 
należytego wykonania kontraktu do 5 %  ?  

 
Zgodnie z  punktem 15 SIWZ  zabezpieczenie zostało ustalone w wysokości 9 %. Gmina 
uważa, że biorąc całkowity koszt realizacji inwestycji nie jest to duża kwota, tym 
bardziej, że w terminie 30 dni od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu 
odbioru końcowego zostanie zwolnione 70 % powyższego zabezpieczenia. W związku z 
tym zabezpieczenie nie stanowi  znaczącej  kwoty, a umożliwia  bardziej skuteczne i 
terminowe usunięcie ewentualnych usterek powstałych w trakcie realizacji inwestycji,  
jak i w okresie gwarancyjnym.  

 
 
3. Prosimy o zmianę zapisów Umowy przewidujących możliwość naliczenia kar umownych 

„za opóźnienie” na zapisy przewidujące kary umowne „za zwłokę”. Uzasadniając 
powyższy wniosek należy wskazać, iż odpowiedzialność wykonawcy z tytułu kar 
umownych ma charakter odpowiedzialności odszkodowawczej  i w  związku z tym 
wykonawca powinien być zobowiązany do zapłaty kar umownych wyłącznie w przypadku 
opóźnienia spowodowanego z przyczyn zawinionych przez wykonawcę, a więc w 
przypadku zwłoki w rozumieniu art. 476 kodeksu cywilnego.   

 
 

Zmiana  zapisów  zostanie dokonana na etapie  sporządzania umowy.  
 
 

4. Prosimy o odpowiedź czy zamawiający wymaga na boisko sportowe trawę sianą czy 
układaną  z rolki ?.   

 
 

W ofercie należy przyjąć zastosowanie trawy sianej, zgodnie z opracowanym projektem.  
Brak jest konieczności ujmowania w wycenie  trawy rozwijanej z rolki, ale również takie 
rozwiązanie dopuszczamy.  
 
 

 
 Wójt Gminy 
Wiesław Plewa 


