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Niemodlin, 12 grudnia 2013 r. 
IFE.271.18.2013 

 
 
 

Do wszystkich Wykonawców 
 
 
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  
        pn. „Rewitalizacja Niemodlina – przebudowa stadionu miejskiego w Niemodlinie” 

 
 

WYJAŚNIENIE 
treści SIWZ 

 
Zamawiający Gmina Niemodlin na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. - Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zmianami), udziela odpowiedzi 

na zadane pytania w przedmiotowym postępowaniu. 

Treść zapytań jest cytowana. 

Pyt. 1. 

Czy zamawiający potwierdza ,że płatności będą dokonywane w okresach miesięcznych na podstawie  
zatwierdzonego protokołu częściowego ? 
Odpowiedź: Nie. Płatności dokonywane będą, zgodnie z § 6 ust. 1 wzoru umowy do SIWZ,  
na podstawie faktur częściowych, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-
finansowym. 
 
Pyt. 2.  
Wnosimy o skrócenie czasu trwania gwarancji i rękojmi na dostarczony sprzęt  i zmianę par 8 pkt 1 
projektu umowy poprzez dopisanie zadania. „ Na dostarczony sprzęt i urządzenia zgodnie z gwarancją 
udzieloną przez producenta danego sprzętu / urządzenia jednak nie krócej niż 12 miesięcy”. 
Producenci różnych urządzeń udzielają gwarancji i rękojmi zgodnie z KC   
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w ww. zakresie. 
 
Pyt. 3 
Wnosimy o skrócenie czasu trwania gwarancji i rękojmi na dostarczony sprzęt  i zmianę   w  p-cie7   
ppkt 2)  karty gwarancyjnej  poprzez dopisanie zadania. „ Na dostarczony sprzęt i urządzenia zgodnie 
z gwarancją udzieloną przez producenta danego sprzętu / urządzenia jednak nie krócej niż 12 
miesięcy”  .  Producenci różnych urządzeń udzielają gwarancji i rękojmi zgodnie z KC, która wynosi 12 
miesięcy . 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w ww. zakresie. 
Pyt. 4  
Wnosimy o wykreślenie z pktu 10 karty gwarancyjnej  słowa „lub naprawa” .   Żądanie przez 
 Zamawiającego wydłużenia gwarancji jest zasadne w przypadku wymiany danego sprzętu natomiast 
żądanie aby gwarancja biegła od nowa w przypadku  drobnej naprawy pozwalającej na użytkowanie 
jest zbyt rygorystyczne i naraża wykonawcę na dodatkowe koszty. Tego typu naprawa może być 
objęta gwarancja , którą przedłuża  się o czas od zgłoszenia do jej usunięcia  , które to zapisy zostały 
określone w pcie 9  karty gwarancyjnej.   
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w ww. zakresie. 
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Pyt. 5 
Prosimy o uwzględnienie poniższych kar umownych w projekcie umowy: 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za zwłokę w rozpoczęciu odbioru przez Zamawiającego w wysokości 0,05% za każdy 
dzień zwłoki licząc od upływu ustalonego terminu na rozpoczęcie odbioru 

2) za zwłokę w odbiorze przez Zamawiającego w wysokości 0,05% za każdy dzień zwłoki 
licząc od upływu ustalonego terminu na dokonanie odbioru 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisów w ww. zakresie. 
 
Pyt. 6 
W związku z tym , iż żywotność trawy naturalnej przeznaczonej na boisko zależy nie tylko od jakości 
jej wykonania ale w przeważającej  mierze od warunków atmosferycznych oraz odpowiedniej 
pielęgnacji  wnosimy o zmniejszenie wymaganego okresu gwarancji i rękojmi na ten zakres prac do 
12  miesięcy.  Jeśli trawa  zostanie odebrana przez Zamawiającego wówczas jej kondycja zależy tylko 
i wyłącznie od odpowiedniej właściwej  pielęgnacji.   
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w ww. zakresie. 
 
Pyt. 7 
Zamawiający wymaga aby wykonawca wykonał nawodnienie płyty boiska m.in. montując zraszacz w 
środku płyty, gdzie wykonawcy są zobowiązaniu do otworzenia boiska przy użyciu trawy z rolki. W 
przedmiarze robót występuje wykonanie boiska poprzez sianie. Prosimy o potwierdzenie czy 
wykonawca ma wykonać nawierzchnie naturalne przy pomocy siewu czy też trawy z rolki ?  
Odpowiedź: Odtworzenie murawy boiska po wykonanym wykopie w celu wykonania instalacji 
nawadniającej (ilość 32 m²) należy wykonać „trawą z rolki”, natomiast wykonanie murawy 
boiska głównego, w związku z jego przesunięciem, wykonać poprzez siew ( w ilości 2500 m²). 
 
 
 
         Wyjaśnienia niniejsze zamieszcza się 
        na stronie internetowej Zamawiającego 
                   w dniu 12.12.2013 r. 

 
          BURMISTRZ 
 
/-/  Mirosław Stankiewicz 

 
 


