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Wyjaśnienia treści SWZ

dot.  postępowania    o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie  podstawowym  
pn.: Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem  

Zamawiający  przekazuje  treść  zapytań  wniesionych  w  przedmiotowym postępowaniu  wraz
z odpowiedziami. 

Pytanie nr 1:
Wzór  umowy  §2  ust.  4  -  Prosimy  o  potwierdzenie,  iż  Zamawiający  dysponuje  odpowiednimi
pozwoleniami,  by  przekazać  Wykonawcy  plac  budowy  najpóźniej  w  terminie  7  dni  od  podpisania
umowy.
Odpowiedź:
Tak. Potwierdzamy.

Pytanie nr 2:
Wzór  umowy  §8  ust.  2  -  Niedopuszczalne  jest  aby  Zamawiający  uzależniał  możliwość  odbioru
częściowego lub końcowego od bezusterkowego wykonania robót. Zgodnie z orzecznictwem sądowym
„Strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy
od braku jakichkolwiek usterek” (wyrok z dn. 22 czerwca 2007, V CSK 99/07). Mając na uwadze wyroki
w  tym  zakresie  stanowiące,  iż  odmowa  dokonania  zapłaty  z  uwagi  na  wady  nieuniemożliwiające
użytkowanie jest sprzeczne z zapisami Art.  647 Kodeksu cywilnego,  który to jasno wskazuje,  iż w
momencie podpisania umowy „inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe
przepisy  czynności  związanych  z  przygotowaniem  robót,  w  szczególności  do  przekazania  terenu
budowy i  dostarczenia projektu,  oraz do odebrania obiektu i  zapłaty  umówionego wynagrodzenia.”
Mając na uwadze powyższe wnioskujemy jak na wstępie.
Odpowiedź:
Zapis par.8 ust.  2 dotyczy wad lub niekompletności  dokumentów które uniemożliwiają użytkowanie
obiektu  lub  powodują  niemożliwość  stwierdzenia  prawidłowości  wykonania  robót.  Zamawiający
dopuszcza możliwość odbioru robót z usterkami (które umożliwiają użytkowanie obiektu) , wyznaczając
jednocześnie termin usunięcia usterek. Jednakże nie zwalnia to Wykonawcy z dążenia do tego aby
odbiory robót odbywały się bezusterkowo. 

Pytanie nr 3:
Wzór  umowy §9.  ust.2  -  Wykonawca  nie  może ponosić  odpowiedzialności  za  warunki,  które  były
niemożliwe do przewidzenia na podstawie przekazanej dokumentacji przez Zamawiającego na etapie
postępowania przetargowego. Wprowadzając zapis odpowiedzialności za warunki, których nie można
było  przewidzieć  na  etapie  zawarcia  umowy  Zamawiający  obciąża  Wykonawcę  potencjalnymi
kosztami, które są nie do oszacowania na etapie postępowania ofertowego, tym samym obciążając
wykonawcę  odpowiedzialnością  między  innymi  za  błędy  projektowe,  co  jest  niezgodne  z
obowiązującymi przepisami prawa. W związku z tym prosimy o wykreślenie zapisu „Wykonawca nie
może  żądać  podwyższenia  wynagrodzenia,  chociażby  w czasie  zawarcia  umowy  nie  można  było
przewidzieć rozmiaru lub kosztów robót i innych świadczeń.”
Odpowiedź:
Zamawiający dokona zmiany treści wzoru umowy.

Pytanie nr 4:
Wzór umowy §13 ust.1 lit a, b; błędne odniesienie.



Odpowiedź:
Zamawiający dokona zmiany treści wzoru umowy.

Pytanie nr 5:
Wzór umowy § 15 ust.2 Cesja - Proszę o udzielenie informacji,  czy Zamawiający wyrazi zgodę na
cesję wierzytelności z instytucją finansową/bankiem dla zabezpieczenia kredytu? Jeśli zgoda taka jest
czymś ograniczona to prosimy również o podanie warunków przy których Zamawiający wyrazi zgodę
na cesję wierzytelności.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na cesję wierzytelności z instytucją finansową/bankiem dla zabezpieczenia
kredytu.

Pytanie nr 6:
Wnosimy o wydłużenie czasu realizacji  zadania, ponieważ wymagany przez Zamawiającego termin
105 dni od podpisania umowy jest w obecnej chwili nie możliwy do wykonania. Wystąpienie światowej
pandemii COVID-19 znacząco wpłynęło poprzez wprowadzone ograniczenia i zakazy na zmniejszenie
produkcji  i  zerwanie łańcuchów dostaw. Czas oczekiwania na dostawę zaprojektowanych basenów
wraz technologią wynosi obecnie cztery miesiące od dnia zamówienia, dodatkowo należy przyjąć jeden
miesiąc na montaż. Mając na uwadze powyższe wnosimy o zmianę terminu wykonania zamówienia na
pięć miesięcy od podpisania umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokona zmiany terminu realizacji zamówienia.
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