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DO  

WSZYSTKICH WYKONAWCÓW  

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych w rejonie ul. Drozdów i Kościuszki w Katowicach” nr sprawy: 

KIWK/PN/01/I/2021/POIŚ/WNIOSEK_V/ZAD.3_ZGRZEBNIOKA DROZDÓW 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 

 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2, w związku z ust. 1 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn. ze zm.  Dz. 2019, poz. 2019) Zamawiający udziela wyjaśnień do 

zapisów specyfikacji warunków zamówienia.  

 

Pytanie nr 1: 

Wykonawca prosi o wskazanie definicji lub zakresu pojęcia „Pozostałe dokumenty zamówienia”,  

o którym mowa w § 2 pkt d) oraz § 3 ust. 4 pkt d) Umowy. 

 

Odpowiedź nr 1:  

Zamawiający wskazuje, że przez pojęcie „Pozostałe dokumenty zamówienia” należy rozumieć 

dokumenty sporządzone przez Zamawiającego lub dokumenty, do których Zamawiający odwołuje się  

na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, inne niż ogłoszenie, służące do 

określenia lub opisania warunków zamówienia.    

 

Pytanie nr 2: 

Wykonawca wnosi o uszczegółowienie zapisu § 6 ust. 2 Umowy poprzez wskazanie, iż kwota w nim 

wskazana to wynagrodzenie szacunkowe z uwagi na charakter wynagrodzenia. 

 

Odpowiedź nr 2:  

Zamawiający wskazuje, że brzmienie zapisów § 6 ust. 2 wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SWZ) 

pozostawia bez zmian.  

 

Pytanie nr 3: 

Proszę o wskazanie w jakich odstępach czasowych Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe w celu 

dokonywanie rozliczeń, a nadto czy Zamawiający przewiduje jakieś minimalne wartości odbiorów 

częściowych? 

 

Odpowiedź nr 3:  



 

 

 2 

Zamawiający nie wskazuje, w jakich odstępach czasowych mają nastąpić odbiory częściowe w celu 

dokonywania rozliczeń oraz nie wskazuje minimalnych wartości odbiorów częściowych.  

 

Pytanie nr 4: 

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu § 7 ust. 2 zdanie pierwsze i zastąpienie go następującą treścią:  

„W przypadku niedotrzymania terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 4, z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia ważności złożonego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.” 

 

Odpowiedź nr 4:  

Zamawiający wskazuje, że brzmienie zapisów § 7 ust. 2 wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SWZ) 

pozostawia bez zmian. 

 

Pytanie nr 5: 

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu § 14 ust. 2 pkt a) Umowy poprzez ustalenie, że kara, której 

Wykonawca może żądać od Zamawiającego z tytułu nieprzekazania dokumentacji do wykonania 

przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 10 ust 2 Umowy, należna będzie za każdy dzień 

zwłoki, a nie jednorazowo. 

 

Odpowiedź nr 5:  

Zamawiający wskazuje, że brzmienie zapisów § 14 ust. 2 pkt. a) wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SWZ) 

pozostawia bez zmian. 

 

 

Wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców.  

 

 

 

Z poważaniem 

                                                  

                                                           Prokurent                                         Członek Zarządu  

                                                        Anna Badura                                        Andrzej Cebula  


