
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku 

 

Informacja zgodnie z art.38 ust.2 pkt.1 Ustawy prawo o zamówieniach publicznych 

 

 

1. Pytanie - Czy zamawiający przewiduje zmianę nawierzchni na boisku z poliuretanowej na 

nawierzchnię polipropylenową? 

- odpowiedź: TAK; zaprojektuj i wybuduj inwestycje 

2. Wskazanie przez Zamawiającego odnośnie treści XXI ust.1 SWIZ: 

1. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej 

umowy: 

 konieczność przedłużenia (zmiany) terminu umownego oraz  z powodu: 

 działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności, 

 wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych, 

 nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od zamawiającego, których 

zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

 decyzji służb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego mających wpływ na przesunięcie 

terminu realizacji robót takich jak wstrzymanie budowy, konieczność wykonania prac 

archeologicznych (badań archeologicznych), 

 wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, 

niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, 

których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do 

przewidzenia,  

 zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w 

szczególności wstrzymania robót na żądanie zamawiającego, 

 zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z 

przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub 

utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, 

 odmiennych od przyjętych w zasobach geodezyjnych warunków terenowych, w 

szczególności istnienie niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji, 

 skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy - na wniosek wykonawcy, 

3. Pytanie- proszę o wskazanie przez Zamawiającego odnośnie treści §3 ust.2 projektu umowy 

stanowiącego załącznik nr III do SIWZ w brzmieniu „Wykonawca(…) złoży wniosek wraz z 

załącznikami i uzyska pozwolenie na budowę (…) 

- w gestii wykonawcy jest zgłoszenie rozpoczęcia budowy bądź otrzymania decyzji „pozwolenie na 

budowę” 

4. Jakie konkretne badania ma przeprowadzić wykonawca (§3 ust.2 projektu umowy 

stanowiącego załącznik nr III do SIWZ w BRZMIENIU „Wykonawca(…) na żądanie 

Zamawiającego przeprowadzi badania (…) 

 - badania dotyczące grubości nawierzchni boiska 

- jakość użytych materiałów 



5. Pytanie – odnośnie treści §6 ust.1 projektu umowy stanowiącego załącznik nr III do SIWZ w 

brzmieniu (…)gdy Wykonawca nie rozpoczął w umówionym terminie robót bez uzasadnionych 

przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie – po 

wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjęcia robót, w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego 

terminu (…) 

- jest to podstawa do odstąpienia od umowy bądź naliczenia kar za opóźnienie.  

6. Pytanie- odnośnie treści §10 ust. 2 i 3 projektu umowy stanowiącego załącznik  nr III do SIWZ 

w brzmieniu:”2. Z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykowanwcom, wykonawca zapłaci kare umowna (…) 

- obowiązkiem wykonawcy jest dostarczenie projektu z podwykonawcami tj. umowy w celu 

zatwierdzenia 

- zapłata podwykonawcy nastąpi z chwilą przedłożenia oświadczenia wykonawcy o otrzymaniu 

należnego im wynagrodzenia 

 


