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Budzyń,

znak sprawy GKM.272.2.2018

dnia 26 lutego 2018 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania
przetugowego opublikowanego
w Biulletynie Zamówień Publicznych
Nr 517299-N-2018 z dnia 13.02.2018r

ZAWIADOMIENIE
Zamieszczono na stronie internetowej

Zamawiającego:

http://bip.budzyn.pl (Przetargi/Ogłoszenie)

o udzielenie zamówi.e nia publiczne~go, na realizację zadania p.n.:
„Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzyniu - Etap I".

Dotyczy:

postępowania

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści
SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II
pkt. 4 - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( dalej SIWZ ) udziela następujących
odpowiedzi oraz wyjaśnień :
Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca na eta]pie oferty jest nie zobowiązany do
Pytanie 1.
podania nazw firm podwykonawców, jeśli jest na etapie ich wyboru.
Mając na uwadze cel i funkcję przedmiotowego przepisu oraz biorąc pod uwagę brzmienie art.
36b ust. 2 ustawy PZP wydaje się, iż wskazany wymóg dotyczy Podwykonawców, którzy są
znani Wykonawcy na etapie sporządzania i składania oferty, tj . dotyczy wskazania firm tych
Podwykonawców, którzy mieliby uczestniczyć w wykonaniu części zamówienia określonej w
ofercie i są w danym momencie już znani Wykonawcy. Taką interpretację tego przepisu
prezentuje również Włodzimierz Dzierżanowski (artykuł Weryfikacja podwykonawców Zamówienia Publiczne DORADCA nr 6/2016) - wskazuje on, iż obowiązek wskazania firm
Podwykonawców dotyczy jedynie Podwykonawców na danym etapie (w tym wypadku sporządzania i składania oferty) skonkretyzowanych, tj. którzy są znani Wykonawcy i których
dotyczy istniejący po stronie Wykonawcy zamiar powierzenia im wykonania określonych w
ofercie części zamówienia.
Odpowiedź:

W załączniku Nr 1 w pkt. 3 - tabela poz. 2 zapisano:
Nazwa i adres podwykonawcy
(jeżeli są znani )
Jeżeli wykonawca na etapie składania ofert posiada uzgodnienia ze znanymi mu
podwykonawcami, to może wpisać nazwę i adres podwykonawcy.
Czy Zamawiający wymaga od »ykonawcy (w p rzypadku podpisania umo»y)
Pytanie 2.
dokonania ubezpieczenia CAR?
Odpowiedź:

Nie.
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Pytanie 3.
Prosimy o zmianę zapisów w projekcie umowy przewidujących możliwość
naliczenia kar umownych „za opóźnienie" na zapisy przewidujące kary umowne „za zwłokę".
Uzasadniając powyższy wniosek należy wskazać, iż odpowiiedzialność 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. Wskazane stanowisko znajduje odzwierciedlenie w
orzecznictwie Sądu Najwyższego (min. wyrok SN z dnia l l .02.1999r., sygn. III CKN 166/98,
wyrok SN z 11.03 .2004 r., sygn. V CK 369/09) oraz przedstawicieli doktryny prawa cywilnego
(min. Z. Gawlik, Kodeks Cywilny. Komentarz. Tom Ili, red. A. Kidyba, System Informacji
Prawnej LEX: ,,Mimo automatyzmu w przedmiocie konieczności zapłacenia kary umownej w
razie wystąpienia okoliczności uzasadniających jej naliczanie przyjąć trzeba, że w pewnych
sytuacjach dłużnik będzie zwolniony od obowiązku jej zapłaty. Skoro przesłanką uzasadniającą
zwolnienie dłużnika z odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązania jest wykazanie, że przyczyną takiego stanu rzeczy są okoliczności, za które
dłużnik odpowiedzialności nie ponosi, to przyjąć trzeba, że analogiczne zasady obowiązują w
odniesieniu do omawianego dodatkowego zastrzeżenia umownego. Dłużnik zatem będzie
zwolniony z obowiązku zapłaty kary umownej, jeżeli wykaże, że przyczyną niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązania uzasadniające naliczanie kary umownej są
okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności ").
Odpowiedź: Zamawiający

dokona zmiany w treści

załącznika

Nr 6 do SIWZ.

Pytanie 4. W przetargu na Przebudowę otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w
Budzyniu, jednym z przedmiotów zamówienia jest budowa boiska piłkarskiego z
nawierzchni naturalnej , w polach bramkowych wzmocnionej tkaną matą typu trawa
syntetyczna. Na stronie 6. Dokumentu: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
punkt 1.2.5. Wzmocnienie murawy naturalnej, wymagacie Państwo, aby wzmocnienie to
było wykonane z tkaniny podlegającej biodegradacji i nie dopuszczacie wzmocnienia z
podkładu niebiodegradowalnego. Wymagany przez Państwa podkład podlegający
biodegradacji po pewnym czasie użytkowania ulegnie rozpadowi, co spowoduje osłabienie
wzmocnienia. Jako uznany producent sztucznej trawy i wzmocnień do murawy naturalnej,
prosimy o dopuszczenie wzmocnienia, wykonanego z podkładu nie podlegającego
biodegradacji. Takie rozwiązanie jest dużo bardziej wytrzymałe trwalsze i skuteczne w
całym okresie żywotności nawierzchni i wzmocnienia.
Odpowiedź:
Zamawiający

dokona zmiany w treści SIWZ w tym zakresie.

o potwierdzenie, że w warunkach opisanych w par. 4 pkt. 2.16 umowy
dotyczących „ubezpieczenia budowy'' Zamawiający ma na myśli ubezpieczenie OC zgodnie z
par. 11 umowy.

Pytanie 5.

Proszę

Odpowiedź:
Zamawiający

dokona zmiany w treści SIWZ w tym zakresie.
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Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia następująco :
1. W rozdziale IV pkt. 1.2.5 zmienia się i otrzymuje brzmieniie:
1.2.5 Wzmocnienie murawy naturalnej
W obrębie obu pól bramkowych (2x 18,32x5,50m) boiska z murawą naturalną, ułożyć darń z
rolki o grubości min. Sem, ze wzmocnieniem w postaci maty (wykładziny tkanej typu trawa
syntetyczna) przygotowanej i przeznaczonej, jako wzmocnienie trawy naturalnej .
Powierzchnia całkowita ze wzmocnieniem: 201 ,52 m2 •
Wymagania minimalne dla części wzmocnionej:
wysokość całkowita : 45 -55 mm,
rodzaj włókna: 100% polietylen, monofil, grubość minimalna: 200 mikronów, dwa różne
rodzaje przekrojów poprzecznych włókien,
kolor włókien: zielony w dwóch odcieniach,
gęstość splotów/ wiązek : min. l .600/m2 ,
osnowa: tkanina z polipropylenu, przepleciona przez bazową tkaninę nie podlegająca
biodegradacji.
technologia produkcji: tkanie
wypełnienie: ziemia żyzna, przeznaczona do zasiewu trawy naturalnej - min.3cm
przepuszczalność dla wody (bez wypełnienia): 200 l/m2/min.
Technologia produkcji:
tkanie,
wypełnienie: ziemia żyzna, przeznaczona do zasiewu trawy naturalnej - 3 cm,
przepuszczalność dla wody (bez wypełnienia) : min. 800I/m2/min.
2. W rozdziale XI w pkt. 2 (ramka) zmienia się na:
Oferta - Przetarg nieograniczony na :
Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzyniu - Etap I
nie otwierać przed dniem 09.03.2018r. godz. 10:15
3. W rozdziale XII pkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie :
I. Oferty należy składać do dnia 09.03.2018r. do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego
Urzędzie Gminy Budzyń, ul. Przemysłowa 16A- Biurze Obsługi Klienta, parter pok. nr 005.
2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 09.03.2018r. o godzinie 10:15 w siedzibie
Zamawiającego Urzędzie Gminy Budzyń, ul. Przemysłowa 16A w sali kolumnowej, parter
pok. 021.
4. W załączniku Nr 6 Wzór umowy :
4.1 w § 12 ust. 2 pkt. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie :
1) Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy następujące kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w§ 6 ust. 1 pkt 2) - w wysokości
O, 1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki ,
4.2 w§ 4 ust. 2 pkt. 16 otrzymuje brzmienie:
16) posiadanie ubezpieczenia OC na zasadach i warunkach określonych w § 11 Umowy
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