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Dotyczy: Wykonanie dokumentacj i  projektowej  w ramach zadania
pn.:Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej-
południowa część obwodnicy miasta

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia

        Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych, w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji warunków
zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1: Paragraf 3 punkt 2 podpunkt 14 Wykonawca wnosi o zmianę
zapisu z:” spełnienia − świadczeń, dokonania wszelkich nakładów, jak również
poczynienia wszelkich przygotowań, które są konieczne bądź potrzebne dla
wykonania przedmiotu umowy, niezależnie od tego czy świadczenia, nakłady
i przygotowania ujęte są w formie pisemnej w umowie. Świadczenia, które nie
zostały dokładnie opisane, winny być przez Jednostkę Projektową wykonane
w sposób odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia przedmiotu umowy”

Na:” spełnienia niezbędnych świadczeń, dokonania nakładów, jak również
poczynienia wszelkich przygotowań, które są konieczne dla wykonania
przedmio tu  umowy,  n ieza leżn ie  od  tego czy  świadczen ia ,  nak łady
i przygotowania ujęte są w formie pisemnej w umowie. Świadczenia, które nie
zostały dokładnie opisane, winny być przez Jednostkę Projektową wykonane
w sposób odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia przedmiotu umowy
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia treść § 3 ust. 2 pkt 14) wzoru Umowy bez
zmian.

Pytanie nr 2. Paragraf 3 punkt 2 podpunkt 19 Wykonawca wnosi o zmianę zapisu
z:
„W trakcie pozyskiwania decyzji administracyjnych, Jednostka Projektowa
zobowiązana jest na każde żądanie Zamawiającego udzielać w wyznaczonym
przez Zamawiającego terminie wszelkich informacji, wyjaśnień i uzupełnień
do opracowanych materiałów.
Na: „W trakcie pozyskiwania decyzji administracyjnych, Jednostka Projektowa
zobowiązana jest na każde żądanie Zamawiającego udzielać w uzgodnionym
przez Strony termin ie  wszelk ich in formacj i ,  wy jaśnień i  uzupełn ień
do opracowanych materiałów.”
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia treść § 3 ust. 2 pkt 19) wzoru Umowy bez
zmian.

Pytanie nr 3. Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu z paragrafu 3 punkt 2
podpunkt 20 tj. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczania Jednostce
Projektowej, w trakcie realizowania przedmiotu umowy, szczegółowych terminów
realizacji poszczególnych prac lub usług wchodzących w zakres przedmiotu
umowy bądź zmodyfikowania go w następujący sposób : Zamawiający
w wyjątkowych okolicznościach, po ustaleniu z Jednostką Projektową zastrzega
sobie prawo do wyznaczania Jednostce Projektowej, w trakcie realizowania
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przedmiotu umowy, szczegółowych terminów realizacji poszczególnych prac lub
usług wchodzących w zakres przedmiotu umowy
Odpowiedź:Zamawiający pozostawia treść § 3 ust. 20 wzoru Umowy bez zmian.

Pytanie nr 4. Paragraf 4 punkt 4 Wykonawca wnosi o zmianę zapisu na :
W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie
wskazane w ust. 1 ulegnie stosownej zmianie , z tym, że kwota netto obliczona
z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki
podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia treść § 4 ust. 4 wzoru Umowy bez zmian.

Pytanie nr 5.  Paragraf 4 Wykonawca wnosi o usunięcie punktu 9 t j  „ .
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wynagrodzenia
ryczałtowego wymienionego w ust. 1 w przypadku zmniejszenia zakresu umowy,
o odpowiednie kwoty wykazane przez Jednostkę Projektową w harmonogramie
terminowo-rzeczowo- finansowym prac projektowych, stanowiącym zał. nr 3
do umowy. Oraz punktu 10.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany
wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku zmiany liczby dzielonych działek
w stosunku do założonej liczby: 21
Odpowiedź:Zamawiający pozostawia treść § 4 ust. 9 i ust. 10 b wzoru Umowy
bez zmian.

Pytanie nr 6. Paragraf 9 punkt 1 Wykonawca wnosi o podanie konkretnej daty
trwania rękojmi
Odpowiedź: Zamawiający podał okres rękojmi i pozostawia treść § 9 ust. 1
wzoru Umowy bez zmian.

Pytanie nr 7. Paragraf 10 punkt 1 podpunkt 3 Wykonawca wnosi o dodanie
następującego zapisu d)w przypadku, w którym Zamawiający nie współdziała
z Jednostką projektową
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia treść § 10 wzoru Umowy bez zmian.

Pytanie nr 8. Wykonawca wnosi o dodanie zapisów dotyczących waloryzacji
wynagrodzenia umownego

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmiany wynagrodzenia umownego za
wyjątkiem sytuacji opisanych we wzorze Umowy.

Anna Gilner

Dyrektor Jednostki
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