
                                                                                                Poznań, dnia 25 lutego 2016 r.
NT.5.212.12.2016

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

Dotyczy :
Postępowania  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  –  Modernizacja  trzech  kas  biletowych  na
stadionie centralnym (żużel), modernizacja magazynu na sprzęt lekkoatletyczny, Oddział  Golęcin,
Poznań ul. Warmińska 1.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U.
z 2015 r., poz. 2164), zwanej  dalej ustawą, Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania do treści
siwz  w  w/w postępowaniu o  następującej treści:

„W nawiązaniu do przetargu na Modernizację trzech kas biletowych na stadionie centralnym 
(żużel), modernizacja magazynu na sprzęt lekkoatletyczny, Oddział Golęcin, Poznań ul. Warmińska
1, uprzejmie proszę o :

1.  Zamieszczenie formularza ofertowego wraz z załącznikami w formie edytowalnej.

2. o zmodyfikowanie zapisów art 12 w ten sposób, aby Wykonawca odpowiadał za zwłokę a nie za
opóźnienie  tj.  za  działania  lub  zaniechania  za  które  ponosi  odpowiedzialność,  a  nie  za  każdy
przypadek niewykonania zobowiązania w terminie.

3.  Wprowadzenie  do  projektu  umowy  zapisu,  iż  łącznie  kary  nie  mogą  przekroczyć  15%
wynagrodzenia brutto. Zapis ten nadal w pełni zabezpiecza interesy Zamawiającego, a nie prowadzi
do zbyt dotkliwego karania Wykonawcy (uiszczenie kar w wysokości ponad 15% wynagrodzenia
brutto nie tylko pozbawia Wykonawcę całego zysku z inwestycji ale prowadzi do poniesienia przez
niego strat). Celem kar umownych jest bowiem dyscyplinowanie Wykonawcy a nie przynoszenie
korzyści majątkowych Zamawiającemu.

4. zmianę formy zabezpieczenia w art. 15 pkt 1. („W celu zabezpieczenia należytego wykonania
umowy Wykonawca wnosi w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie w formie gotówki w wysokości
10% ceny ofertowej brutto określonej § 9 równej …. zł (słownie: …............../100 zł”). W myśl
Ustawy pzp oraz SIWZ Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy również w formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielonych przed podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

ODPOWIEDZI:

Ad 1. Zamawiający nie udostępnia załączników do SIWZ w wersji edytowalnej.

Ad 2 i 3. Powyższe pytania nie stanowią zapytań w trybie art. 38 ustawy o wyjaśnienie treści
SIWZ,  a  jedynie  propozycje  zmian  jej  zapisów.  Postępowanie  prowadzone  jest  w  trybie



przetargu nieograniczonego, w którym nie przewidziano negocjacji pomiędzy Wykonawcami,
a Zamawiającym. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 4.  W pkt  15  SIWZ Zamawiający  wymienił  wszystkie  formy w których  Wykonawca  może
wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z ustawą Pzp. W projekcie umowy
wpisano jedną przykładową formę. Zamawiający,  art. 15 pkt 1 projektu umowy, wykreśla słowo
„gotówki” i  pozostawia w tym miejscu pole puste,  do wypełnienia  formą w której  wykonawca
zawierający umowę, wniesie jej zabezpieczenie.
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