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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE WYKONAWCY 

NUMER 1 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie p.n.: „Budowa kwatery A składowiska odpadów innych 

niż niebezpieczne i obojętne w Giedlarowej wraz z zagospodarowaniem terenu 

w ramach rozbudowy instalacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne 

i obojętne w miejscowości Giedlarowa” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 

pod numerem 592762-N-2019 w dniu 03.09.2019 r. 

 

W związku z zapytaniami dotyczącymi treści siwz, złożonymi przez Wykonawcę na podstawie 

art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający Stare Miasto-Park Sp. z o.o. reprezentowana 

przez Zarząd Spółki wyjaśnia, co następuje:  

 

 

Pytanie nr 1. 

W projekcie umowy w § 9 jest: 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do stosowania następujących kar umownych 

w przypadku: 

1) Niedotrzymania terminu zakończenia robót oraz zakończenia realizacji zadania 

w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego, w którym 

termin ten minął. 

2) Odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 

10 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust 1, 

3) Zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie 

gwarancji i rękojmi - 500,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia następnego 

po dniu wyznaczonym na usuniecie wad, 

4) Każdego stwierdzonego przypadku, wykonania przez podwykonawcę robót 

budowlanych w sytuacji, gdy Zamawiającemu nie został przedłożony do akceptacji 

projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany oraz w razie nie 

przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – 10 000,00 zł 

5) Każdego stwierdzonego przypadku, świadczenia przez podwykonawców usług lub 

dostaw związanych z przedmiotem zamówienia bez uprzedniego przedłożenia 

zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo oraz jej zmiany - 10 000,00 zł 

6) Prowadzenia robót budowlanych przy udziale podwykonawcy w przypadkach, gdy 

Zamawiający zgłosił sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo bądź jej 

zmiany, a Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uwzględnił sprzeciwu - 

10 000,00 zł. 

7) Każdy nieprzedłożenia Zamawiającemu kopii zmiany umowy o podwykonawstwo 

usług lub dostaw związanych z przedmiotem zamówienia – 1 000,00 zł 

8) Za zawarcia umowy z podwykonawcą, w której termin zapłaty będzie dłuższy od 

terminów, o których mowa w § 10 ust 7 - 2 000,00 zł, za każdy taki przypadek, 

9) Każdego stwierdzonego przypadku wykonania prac związanych z robotami 

instalacyjno – budowlano – montażowymi wymienionymi w opisie przedmiotu 

zamówienia i SIWZ przez osobę niezatrudnioną na podstawie umowy o pracę lub za 
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każdy przypadek nieudostępnienia Zamawiającemu kopii umów o prace - 10 000,00 

zł.  

10) Niestawienia się na terenie składowiska odpadów w terminie, o którym mowa w §7 

ust 3 - 2 000,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

11) Zatrudnienie na terenie realizowanej inwestycji osób, którym powierzono dalsze 

podwykonawstwo – 10 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

12) Każde naruszenie podstawowych obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy, 

w szczególności naruszenia zasad ochrony ppoż, przepisów i zasad bhp, ochrony 

zdrowia lub utrzymania porządku na terenie budowy, potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy – 600,00 zł za każde naruszenie, 

13) Stwierdzenia nieprawidłowości określonych w § 10 ust 9 pkt a) d) e) niniejszej 

umowy – 5 000,00 zł – za każdy stwierdzony przypadek, 

 

Jeżeli szkoda przewyższa wartość kar umownych, Zamawiający ma prawo dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 

2. Wykonawca ma prawo do kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego, innych od określonych w art. 145 uPzp w wysokości 

100 000,00 zł. 

 

Wykonawca zwraca się o zmniejszenie kary i zamianę zapisu na:  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do stosowania następujących kar umownych 

w przypadku: 

1) Niedotrzymania terminu zakończenia robót oraz zakończenia realizacji zadania 

w wysokości 400,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego, w którym 

termin ten minął. 

2) Odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 

5% wynagrodzenia określonego w § 5 ust 1, 

3) Zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie 

gwarancji i rękojmi - 100,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia następnego 

po dniu wyznaczonym na usuniecie wad, 

4) Każdego stwierdzonego przypadku, wykonania przez podwykonawcę robót 

budowlanych w sytuacji, gdy Zamawiającemu nie został przedłożony do akceptacji 

projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany oraz w razie nie 

przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany – 1000,00 zł 

5) Każdego stwierdzonego przypadku, świadczenia przez podwykonawców usług lub 

dostaw związanych z przedmiotem zamówienia bez uprzedniego przedłożenia 

zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo oraz jej zmiany - 1000,00 zł 

6) Prowadzenia robót budowlanych przy udziale podwykonawcy w przypadkach, gdy 

Zamawiający zgłosił sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo bądź jej 

zmiany, a Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uwzględnił sprzeciwu - 1000,00 

zł. 

7) Każdy nieprzedłożenia Zamawiającemu kopii zmiany umowy o podwykonawstwo 

usług lub dostaw związanych z przedmiotem zamówienia – 400,00 zł 

8) Za zawarcia umowy z podwykonawcą, w której termin zapłaty będzie dłuższy od 

terminów, o których mowa w § 10 ust 7 - 200,00 zł, za każdy taki przypadek, 

9) Każdego stwierdzonego przypadku wykonania prac związanych z robotami 

instalacyjno – budowlano – montażowymi wymienionymi w opisie przedmiotu 

zamówienia i SIWZ przez osobę niezatrudnioną na podstawie umowy o pracę lub za 

każdy przypadek nieudostępnienia Zamawiającemu kopii umów o prace - 1000,00 

zł.  

10) Niestawienia się na terenie składowiska odpadów w terminie, o którym mowa w §7 

ust 3 - 200,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

11) Zatrudnienie na terenie realizowanej inwestycji osób, którym powierzono dalsze 

podwykonawstwo – 1000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

12) Każde naruszenie podstawowych obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy, 

w szczególności naruszenia zasad ochrony ppoż, przepisów i zasad bhp, ochrony 
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zdrowia lub utrzymania porządku na terenie budowy, potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy – 100,00 zł za każde naruszenie, 

13) Stwierdzenia nieprawidłowości określonych w § 10 ust 9 pkt a) d) e) niniejszej 

umowy – 500,00 zł – za każdy stwierdzony przypadek, 

 

Jeżeli szkoda przewyższa wartość kar umownych, Zamawiający ma prawo dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 

2. Wykonawca ma prawo do kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego, innych od określonych w art. 145 uPzp w wysokości 5% 

wynagrodzenia określonego w §5 ust 1 

 

Odpowiedź nr 1. 

Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy w sprawie zmiany zapisów §9 

projektu umowy. W związku z powyższym zapisy § 9 projektu umowy pozostają bez zmian. 

 

 

 

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią SIWZ 

i będą wiążące przy składaniu i ocenie ofert. 

 

Wykonawcy winni zapoznać się z SIWZ wraz z załączonymi zmianami. 

 

 


