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WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego pn.: 
 
 

„Przebudowa budynku przedszkola” 
 

 Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz.1843), zwanej dalej „ustawą” odpowiadając na pytania 
Wykonawcy, Zamawiający udziela wyjaśnień do treści SIWZ: 
 
       
      Pytanie nr 1  

Wnosimy o przywrócenie w projekcie umowy równoprawności stron w zakresie możliwości 
odstąpienia od umowy i możliwości naliczenia kary umownej z tego tytułu. Możliwość 
jednostronnego odstąpienia od umowy tylko przez Zamawiającego i naliczenia z tego tytułu tylko 
przez niego kary umownej w bardzo wygórowanej wysokości 30% łącznego wynagrodzenia brutto 
świadczy o narzuceniu przez Zamawiającego pozycji dominującej i jest przejawem braku 
partnerskiego podejścia do drugiej strony umowy, co jest warunkiem zaporowym dla 
ewentualnych oferentów.  
Powszechnie obowiązującym standardem w umowach o roboty budowlane jest równa dla obu 
stron umowy możliwość odstąpienia od umowy z winy drugiej strony i naliczenie z tego tytułu kary 
umownej w tej samej wysokości, i o takie zapisy wnosimy.  
 
 
Odpowiedź: 
          
Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy o wpisanie w projekcie umowy zapisów 
odnośnie możliwości odstąpienia od umowy i możliwości naliczenia kary umownej, wprowadzając 

zapis do § 16 Kary umowne ust. 2 projektu umowy o brzmieniu: ( ,,Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność 
Zamawiający  w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 9 ust. 1 
umowy, za wyjątkiem sytuacji określonej w § 17 ust.1 umowy”). 
 
   
Pytanie nr 2  

Wnosimy o rozszerzenie warunków płatności wynagrodzenia okr. w §13 ust. 1 projektu umowy 
o możliwość rozliczeń częściowych. Prośba wynika z faktu, że okres  realizacji zadania trwa 4 
miesiące i dodatkowo ustanowiono 30. dniowy termin płatności faktury końcowej, co powoduje, że 
wykonawca przez długi okres musi kredytować przedmiot umowy. Specyfika zadania powoduje 
konieczność wykonania pod nie drogiej stolarki i urządzeń p.poż., które trzeba zamówić i 
przedpłacić z dużym wyprzedzeniem. Brak możliwości bieżącego rozliczania przez wykonawcę 
poniesionych kosztów ma negatywny wpływ na wysokość oferty, co chyba nie leży w interesie 
Zamawiającego. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na rozszerzenie warunków płatności wynagrodzenia o możliwość 
rozliczenia częściowego zadania, ponadto  w załączniku nr 6 do SIWZ – projekt umowy, w § 13 
umowy zmienia się brzmienie ust.12: ,, Termin płatności – do 21 dni od daty otrzymania faktury 
przez Zamawiającego wraz z dokumentami,  o których mowa w ust. 2 i 7 niniejszego paragrafu” 

 

Pytanie nr 3 

Prosimy o wskazanie w przedmiarze i zestawieniu stolarki żaluzji p.poż. EI60 przewidzianej do 
zabudowy w pom. 2.11. 

Odpowiedź: 

      Żaluzja ppoż. EI60 zamontowana od strony kuchni zamyka okno podawcze o wym. 75 /115 cm . 

 

Pytanie nr 4 

W zakresie robót przewidziano zabudowę dodatkowych grzejników w pom. 2.18., w związku                   
z czym prosimy o informację czy w rejonie tego pomieszczenia na instalacji C.O. zabudowane są 
zawory umożliwiające odcięcie i opróżnienie tylko tej części instalacji lub czy trzeba opróżnić                    
i ponownie uruchomić całą instalację.  

Odpowiedź: 

Trzeba opróżnić i ponownie uruchomić całą instalację. 

 

Pytanie nr 5 

 
       Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o wymagane na podstawie zapisów w harmonogramie  
       robót wykonanie przegrody tymczasowej przy klatce schodowej Nr 2. 
 
     Odpowiedź: 
 
       Przegroda tymczasowa o wymiarach poprzecznych korytarza: 117x300 cm. Konstrukcja  
       drewniana   z łat 4/6 cm płyta OSB gr. 10 mm + płyty  z wełny min. 5 cm. Uszczelnienie  
       krawędziowe z taśmy.      

Pytanie nr 6 

Prosimy o wskazanie które pozycje przedmiaru robót uwzględniają prace i rusztowania na 
elewacji w związku z likwidacją jednego okna i zabudową okna oddymiającego i wentylatora. 

Odpowiedź: 

 
       Okno oddymiające zamontowane zostanie w powiększonym otworze po oknie istniejącym bez  
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       zmiany nadproża. Należy doliczyć 1 kolumnę rusztowania warszawskiego o wysokości do 4,0m  
       i tynkowanie ościeży zewnętrznych okna. Wentylator wykończony jest żaluzją systemową. 

 

Pytanie nr 7 

  W przedmiarze branży elektrycznej i niskoprądowej przewidziano wykonanie i później 
zaprawienie ok. 2200 mb. bruzd pod nowe instalacje, które mają być zabudowane praktycznie we 
wszystkich pomieszczeniach przedszkola. Spowoduje to istotne uszkodzenia tynków i zapylenie w 
całym obiekcie. W związku z tym, że przedmiar robót nie uwzględnia malowania budynku                       
a jedynie zaprawianie bruzd na szerokości 2,5 cm (bez malowania), to po zakończeniu robót 
obiekt będzie wyglądał nie estetycznie. 
Wobec powyższego prosimy o rozważenie czy nie należy przewidzieć także malowania całego 
obiektu lub prowadzenia nowych instalacji natynkowo w korytkach instalacyjnych, przynajmniej na 
okres do najbliższego malowania. 
Dodatkowym problemem przemawiającym za takim rozwiązaniem jest także brak możliwości 
wykonywania bruzd bruzdownicą z odpylaniem, ponieważ tarcze bruzdownicy mogą przecinać 
istniejącą sieć przewodów elektrycznych. 
Prosimy o ostateczne wskazanie sposobu zabudowy nowych przewodów elektrycznych. 

 
 
        Odpowiedź: 
 
        Wszystkie przewody zaprojektowanych instalacji należy  ułożyć podtynkowo. Należy uwzględnić  
        malowanie całych korytarzy. 
          
 

W związku z powyższymi zmianami dotyczącymi m.in. projektu umowy, anuluje się treść załącznika     
nr 6 do SIWZ w całości i wprowadza załącznik nr 6  do SIWZ w nowym, zmienionym brzmieniu. 
 
Pozostałe zapisy umowne pozostają bez zmian. 

 

 

 

 

 

Burmistrz  Krapkowic 

/-/ Andrzej Kasiura 
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