
Szczecin, dnia 12.10.2012 r.

ZZ-2380-115/12

informacja na stronę internetową

dotyczy:   postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego na  wykonanie  zadania 

inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności funkcjonalności budynków i elementów zagospodarowania Komendy 

Powiatowej  Policji  w  Stargardzie  Szczecińskim  poprzez  integrację  pełnionych  funkcji  w  nowej  siedzibie

przy ul. Warszawskiej 29”

Na  podstawie  art.  38  ust.1  i  2,  4  uPzp  Zamawiający  przekazuje  treść  zapytań  z  dnia:

05.10.2012 r. dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wypłynęły do przedmiotowego 

postępowania wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikacją w następującym zakresie:

1. Umowa,  §  10,  punkt  1,  podpunkt  2).  Wnosimy  o  obniżenie  wysokości  kary  za  przerwę   

w realizacji robót powstałą z winy Wykonawcy, z 0,2% do 0,1%  Zaakceptowanej  Kwot Kontraktowej 

za każdy dzień przerwy ponad 21 dzień.

Ad. 1 Zamawiający zmienia treść zapisu § 10 ust.1 pkt. 2 umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„za przerwę w realizacji robót powstałą z winy Wykonawcy, łącznie powyżej 21 dni w wysokości 0,1 % 

Zaakceptowanej  Kwoty  Kontraktowej  za  każdy  dzień  przerwy  ponad  21  dzień,  zgodnie  

z Subklauzulą 8.7 Warunków Szczególnych i Ogólnych Kontraktu.

2. Umowa,  §  10,  punkt  1,  podpunkt  3).  Wnosimy  o  obniżenie  wysokości  kary  za  opóźnienie  Robót,  

z 0,2% do 0,1% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto za każdy dzień opóźnienia.

Ad. 2 Zamawiający zmienia treść zapisu § 10 ust.1 pkt. 3 umowy, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„za zwłokę wykonania Robót  w wysokości 0,1% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień 

zwłoki, zgodnie z Subklauzulą 8.7 Warunków Szczególnych i Ogólnych Kontraktu.

3. Umowa, § 10. Wnosimy o zamianę słowa „opóźnienia”, które może nie wynikać z przyczyn Wykonawcy 

i  konieczności  ponoszenia  konsekwencji  opóźnienia   przez   Wykonawcę  niekoniecznie   przez  niego 

zawinionego,  słowem  „zwłoka”  –  które  jednoznacznie  wynika  z  przyczyn  Wykonawcy,  za  którą 

jednoznacznie konsekwencje powinien ponosić Wykonawca.

Ad.  3  Zamawiający  informuje,  że  w  tym  zakresie  obowiązuje  odpowiedź  z  dnia  09.10.2012  r. 

zamieszczona  na  stronie  internetowej,  zawarta  pod  numerem  9  cyt.:  Zamawiający  zmienia  zapisy  

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską    z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.
Tytuł Projektu: „Poprawa dostępności i funkcjonalności budynków i elementów zagospodarowania

KPP Stargard Szczeciński poprzez integrację pełnionych funkcji w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 29”
Porozumienie o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPZP.06.06.01-32-030/11-00 oraz Aneksu nr UDA-RPZP.06.06.01-32-030/11-01 z dnia 31.08.2012 roku.
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w  Umowie  przewidujące  możliwość  naliczenia  kar  umownych  „za  opóźnienie”  i  przyjmuje  zapis  

„za zwłokę”.

4. Umowa,  § 10. Wnosimy o wprowadzenie zapisu identycznego jak  w podpunkcie 5) odnoszącego się 

jednak do Zamawiającego, a stanowiącego zabezpieczenie dla Wykonawcy tj.

„Za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Zamawiającego  w  wysokości  10% 

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną”.

Ad. 4 Zamawiający wnosi nowe brzmienie w subklauzuli 16.4 warunków szczególnych:

( c ) „zapłaci Wykonawcy z tytułu utraty zysku lub innej straty lub szkody poniesionej przez Wykonawcę 

w następstwie tego odstąpienia odpowiednią kwotę, jednak nie wyższą niż 10 % Zaakceptowanej Kwoty 

Kontraktowej.

5. Wnosimy o ustalenie limitu kar umownych w wysokości 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto.

Ad.  5  Wysokość  kar  umownych  ustalona  została  w  Umowie  oraz  załącznikach  do  Umowy  

z uwzględnieniem dokonanych w tym zakresie modyfikacji przez Zamawiającego. 

6. Dane kontraktowe, Minimalna Kwota przejściowego Świadectwa Płatności, Klauzula 14.6. – Wnosimy 

usunięcie  limitu  minimalnej  kwoty przejściowego świadectwa płatności.

Ad.  6  Zamawiający  pozostawia  wysokość  minimalnej  kwoty  przejściowego  Świadectwa  Płatności 

podanych w Danych Kontraktowych oraz w Warunkach Szczególnych.

7. Przekazana przez Zamawiającego dokumentacja nie zawiera dokumentacji przyłącza cieplnego. Prosimy 

o dostarczenie dokumentacji bądź potwierdzenie, iż przyłącze cieplne nie jest przedmiotem niniejszego 

zamówienia.

Ad.7 Przyłącze cieplne i węzeł cieplny nie są przedmiotem zamówienia.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp Zamawiający zmienia treść zapisu § 10 ust.1 pkt. 5 umowy, 

który otrzymuje następujące brzmienie: 

„za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% Zaakceptowanej 

Kwoty Kontraktowej brutto, zgodnie z Subklauzulą 15.2 Warunków Szczególnych i Ogólnych Kontraktu”.

Termin i godziny składania oraz otwarcia ofert, jak również wniesienia wadium nie ulegają zmianie.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską    z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.
Tytuł Projektu: „Poprawa dostępności i funkcjonalności budynków i elementów zagospodarowania

KPP Stargard Szczeciński poprzez integrację pełnionych funkcji w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 29”
Porozumienie o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPZP.06.06.01-32-030/11-00 oraz Aneksu nr UDA-RPZP.06.06.01-32-030/11-01 z dnia 31.08.2012 roku.
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