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Wierzawice, 01.04.2019 r. 

SMP/UZP/21210/2019/03/02 

 

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE WYKONAWCY 

NUMER 2 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie p.n.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz 

przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach 

Przychojec oraz Stare Miasto, Gmina Leżajsk” ogłoszonego w BZP pod numerem 525919-

N-2019 w dniu 18.03.2019 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  

Prosimy o udostępnienie przedmiarów aktywnych w formacie ATH lub XML wszystkich branż 

(budowlanej, elektrycznej i AKPiA, sanitarnej i technologicznej). Przedmiary zeskanowane 

zostały z dokumentacji papierowej  

   i nie można ich wczytać z wersji pdf do programu kosztorysowego, co powoduje poważną 

stratę czasu na przygotowanie oferty w wymaganym przez Zamawiającego terminie.  

   

Odpowiedź nr 1  

Zamawiający nie posiada przedmiarów aktywnych w formacie ATH lub XML. 

 

 

Pytanie nr 2  

Prosimy o modyfikację zapisu w SIWZ w pkt 16.1 polegającą na obniżeniu wysokości 

należytego wykonania umowy z 10% na 5% ceny brutto.  

    

Odpowiedź nr 2  

Zamawiający nie zmienia zapisu w tym zakresie. 

 

 

Pytanie nr 3  

Prosimy o modyfikację zapisów umowy paragrafu 16 pkt 2 ppkt 1) dotyczącego wysokości 

kar umownych w wykonaniu przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki z 0,3% na 0,2%  

   

Odpowiedź nr 3  

Zamawiający nie zmienia zapisu w tym zakresie. 

 

 

Pytanie nr 4  

Prosimy o modyfikację zapisów umowy paragrafu 16 pkt 2 ppkt 2) dotyczącego wysokości 

kar umownych za wady i usterki przy odbiorze i w okresie gwarancji z 0,3% na 0,2% za 

każdy dzień zwłoki  
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Odpowiedź nr 4 

Zamawiający nie zmienia zapisu w tym zakresie. 

 

 

 

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

i będą wiążące przy składaniu i ocenie ofert. 

 

 

 

 


