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ZP.271.17.2015     

Wszyscy Wykonawcy 

  

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: Budowa boiska i terenu rekreacyjnego  
przy placu zabaw w Zachowicach 

 
W związku z zapytaniami dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie  

z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – w imieniu 
Zamawiającego przesyłam odpowiedź na złożone pytanie. 

 
Pyt.1 Proszę o wskazanie przez Zamawiającego odnośnie treści Rozdziału V ust.5 SIWZ w brzmieniu: 
„Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu działki nr 438/11 w Zachowicach zawiera 
większy zakres robót niż zakres robót określony w przetargu.  
W 2014 r. został wybudowany plac zabaw, na którym zainstalowano urządzenia zabawowe, część 
ławek, część koszy na śmieci. Posiano trawę i nasadzono część drzew i krzewów.  
Na całym terenie została rozplantowana ziemia i zasiana trawa”. Poprzez wskazanie przez 
Zamawiającego czy wobec tego Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu 
zamówienia obejmujący zakres robót z wyłączeniem robót już wykonanych oraz nie objętych 
niniejszym zamówieniem? 
Odp. 1 Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia obejmujący 
zakres robót z wyłączeniem robót już wykonanych oraz nie objętych niniejszym zamówieniem 

 
Pyt. 2 Proszę o wskazanie przez Zamawiającego odnośnie treści Rozdziału V ust.2 projektu umowy 
stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ w brzmieniu „Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje koszty 
wykonania robót wynikających z dokumentacji technicznej oraz koszty nie ujęte w dokumentacji 
technicznej m.in. koszty wszystkich robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, 
oznakowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, 
dozorowania budowy, transportu materiałów ich składowania, koszty ewentualnych odszkodowań 
powstałych z winy Wykonawcy, dokumentacji powykonawczej. inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej, zorganizowania i prowadzenia niezbędnych prób i odbiorów” poprzez wskazanie 
przez Zamawiającego, jakie próby i odbiory uznaje za niezbędne? 
Odp. 2 Niezbędne będą np.: 

1) Inwentaryzacja terenu działki wraz z wytyczeniem geodezyjnym  przed rozpoczęciem 
robót ziemnych, 

2) Wykonanie badań zagęszczenia gruntu oraz kolejnych warstw boiska, 
3) Dostarczenie wszelkich atestów, aprobat technicznych lub certyfikatów  

na zamontowane urządzenia, 
4) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 

 
Pyt. 3 Proszę o wskazanie przez Zamawiającego odnośnie treści § 10 ust.1 lit. d) projektu umowy 
stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ w brzmieniu „za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę 
wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - 0,5  % wartości 
wynagrodzenia należnego wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy - za każdy 
przypadek” (...) poprzez wskazanie przez Zamawiającego czy usunie niniejszy zapis, jako nieważny  
z uwagi na treść art. 483 §1 k.c.? 
Odp. 3 Wymóg wprowadzenia do postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
której przedmiotem są roboty budowlane wynika bezpośrednio z przepisów ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm., zwanej 
dalej  “ustawą Pzp”).  
Zgodnie z art. 143 d ust. 7) ustawy Pzp umowa o roboty budowlane zawiera w szczególności 
postanowienia dotyczące: 
7)   wysokości kar umownych, z tytułu: 

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom, 

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 



c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty. 
W związku z powyższym Zamawiający nie usunie niniejszego zapisu z w/w umowy jako zgodny 
z ustawą Pzp 
 


