
Dąbrowa Tarnowska, 21.10.2015 r. 

 

 

W dniu 20.10.2015 r. do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  

w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o. wpłynęły pisma od potencjalnych Wykonawców  

o następującej treści: 

 

Pyt.1.  

Wnosimy o zmianę zapisów umowy w § 11 poprzez zmianę sformułowań „opóźnienie”  

na „zwłoka”.  

 

Odpowiedź na Pyt.1. 

W odpowiedzi na wniosek dotyczący zmiany zapisów umowy w § 11 poprzez zmianę 

sformułowań „opóźnienie” na „zwłoka” Zamawiający informuje, iż nie uwzględnia tego 

wniosku. 

 

 

Pyt.2.  

Zamawiający ustanowił karę za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto.  

W celu przywrócenia równowagi stron pomiędzy zawierającymi umowę prosimy  

o ustanowienie kary umownej płatnej przez Zamawiającego za odstąpienie od umowy  

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 

145 ustawy PZP, również w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto.   

 

Odpowiedź na Pyt.2. 

W odpowiedzi na wniosek dotyczący ustanowienia kary umownej płatnej przez 

Zamawiającego za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

Zamawiający informuje, iż uwzględnia ten wniosek, w związku z czym w Załączniku nr 5  

do SIWZ § 11 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną: 

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości całkowitego 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6, za każdy dzień opóźnienia 

liczonego od daty upływu terminu wyznaczonego na realizację przedmiotu zamówienia, 

jeżeli zamówienie nie zostało zrealizowane w ustalonym terminie.  

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w czasie realizacji robót, przy odbiorze 

lub w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,2 % wartości całkowitego 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6, za każdy dzień opóźnienia 

liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. Jeżeli zwłoka w usunięciu wad 

przekroczy 14 dni Zamawiający upoważniony będzie do usunięcia wad na koszt 

Wykonawcy, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% 

wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6. 



2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 145 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, w wysokości 20% wartości 

całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6.”  

 

Ujednolicony tekst Załącznika nr 5 do SIWZ, po uwzględnieniu powyższego wniosku, 

umieszczono na stronie www.rpwik-dt.okay.pl. 

 

Pyt.3. 

Prosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących rozliczenia z Wykonawcą i umożliwienie 

fakturowania raz w miesiącu. Taka forma rozliczenia znacznie ułatwi i zapewni płynność 

realizacji.  

 

Odpowiedź na Pyt.3. 

W odpowiedzi na wniosek dotyczący zmiany zapisów umowy dotyczących rozliczenia  

z Wykonawcą i umożliwienia fakturowania raz w miesiącu,  Zamawiający informuje,  

iż nie uwzględnia tego wniosku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi na zadane pytania  

nie powodują po stronie Wykonawców konieczności wykonania dodatkowych prac  

i w związku z tym nie ulega zmianie termin złożenia ofert.   

 

 

http://www.rpwik-dt.okay.pl/

