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WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ  
 
 
 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP 341/5/2009. 
Nazwa zadania: Zabezpieczenie osuwisk w miejscowości Wilczyska i Brzana na 

terenie  Gminy Bobowa KDO (ID 12/05/032/1). Osuwisko w m. Brzana. 
 
 
 
 
W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia informujemy:  
 

1. W SIWZ w rozdz. IV podano termin zakończenia robót 30.10.2009r., tymczasem                       
w projekcie umowy -zał. Nr 2 do SIWZ § 2 jako termin zakończenia przedmiotu umowy 
podano 30.09.2009r. Która data jest prawidłowa? 

2. W SIWZ rozdz. V pkt. 3a w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia 
określono wymóg wykonania z naleŜytą starannością przynajmniej dwóch zamówień 
porównywalnych  co do zakresu i wartości przedmiotu zamówienia. Tymczasem w rozdz. 
VI pkt 2b w wykazie wykonanych robót budowlanych Zamawiający podaje konieczność 
wykazania się przynajmniej jednym zamówieniem. Która ilość jest prawidłowa? 

3. Dlaczego w treści umowy, ze względu na nowy zapis art. 144 prawa zamówień publicznych 
nie przewidziano moŜliwości zmian terminu wykonania  umowy? 
Proponujemy wprowadzenie moŜliwości zmiany terminu końcowego w przypadku, gdy: 
- niezbędne jest zamówienie uzupełniające by prawidłowo wykonać zamówienie objęte   
  umową, i które ma wpływ na termin realizacji zamówienia, 
- uległy zmianie przepisy waŜne dla robót budowlanych lub stawki podatku VAT  
- wystąpiły nadzwyczajne wydarzenia, powódź, strajk a takŜe wydarzenia niezaleŜnie od    
 stron (np. choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne itd.) dotyczące  
 osób kluczowych dla realizacji umowy np. kierownika budowy, inspektora nadzoru, czy   
 osób reprezentujących strony. 
- wystąpiły nadzwyczajne warunki pogodowe (intensywne opady atmosferyczne)   
 niepozwalające na wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami wykonania określonymi  
 w Specyfikacjach Technicznych. 
 (zapis szczególnie istotny w warunkach osuwiska i prac prowadzonych w rzece) 
- w razie zmian w dokumentacji dokonanej na wniosek zamawiającego lub wynikłych  
 z błędów  lub wad dokumentacji  

4. Dlaczego dokumentacja projektowa nie stanowi załącznika do umowy, a ma być przekazana   
wraz z pozwoleniem na budowę? Proszę przywołać w wykazie załączników do umowy 
dokumentacje projektową i jej elementy. 

 
 
 
 
 



Ad1.NaleŜy przyjąć termin zakończenia 30.10.2009r. 
 
Ad.2.NaleŜy przyjąć w wykazie wykonanych robót konieczność wykazania się przynajmniej 
dwoma zamówieniami porównywalnymi co do zakresu i wartości przedmiotu zamówienia. 
 
Ad. 3 Przepis art.144 UZP nie zobowiązuje Zamawiającego  do uregulowania w projekcie umowy 
przewidywanych jej zmian( takŜe w zakresie terminów).Daje tylko taką moŜliwość.                                
W przedmiotowej sprawie Zamawiający nie zakłada zmian umowy w trakcie jej realizacji z uwagi                    
na zakres przedmiotowy i związany z nim termin realizacji, jednakŜe  Zamawiający w §17 projektu 
umowy daje moŜliwość  zmiany postanowień umowy . 
 
Ad.4 Zamawiający dodaje wykaz załączników do projektu umowy : 
 
Zał. nr 3 Opis robót 
Zał. nr 4 Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót 
Zał. nr 5 Specyfikacje istotnych warunków zamówienia. 
 
Zamawiający informuje, Ŝe pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i będą wiąŜące przy składaniu ofert. 
 
 


