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Szczecin, dnia 02 września 2013 r. 

 

 

 STRONA INTERNETOWA UMS 

 

 

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Prace pogłębiarskie i refulacyjne na torze 
wodnym” . 

 

 

W związku z pytaniami z dnia 29.08.2013 r. dotyczącymi wymienionego w tytule 
przetargu skierowanymi przez jednego z Wykonawców, działając w oparciu o art. 38 
ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  -  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 
z dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907), Zamawiający wyjaśnia: 

 

Pytanie 1:  

Zgodnie z zapisem § 8 ust. 2 z Zamawiającym wyznaczył termin wykonania sondażu 
poroboczego między 5 a 12 dniem od dnia otrzymania powiadomienia o 
zakończeniu robót, termin 14 dniowy na opracowanie wyników oraz termin 30 dni 
roboczych na zapłatę faktury. W ocenie Wykonawcy tak długi okres oczekiwania na 
zapłatę od momentu zgłoszenia wykonania prac jest niewspółmierny do zakresu 
zrealizowanych robót. W związku z powyższym wnioskujemy o skrócenie terminu 
zapłaty faktury do 14 dni od daty otrzymania faktury od Zamawiającego jak również 
skrócenie procedury odbiorowej określonej w § 8 ust. 2. 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający nie przewiduje skrócenia terminów w procedurze odbiorowej po 
zakończeniu prac przez Wykonawcę. 

Zamawiający nie przewiduje skrócenia terminu zapłaty faktury. 

 

Pytanie 2: 

Zgodnie z zapisem § 2 ust. 3 Wykonawca otrzyma od Zamawiającego sondaż 
przedwykonawczy wraz z zaznaczonym obszarem do pogłębienia. W jakim terminie 
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Zamawiający przewiduje przekazanie w/w sondażu? Czy w przypadku gdy w okresie 
po wykonaniu sondażu przedroboczego lecz przed rozpoczęciem robót wystąpi 
sztorm, zmieniający uwarunkowania batymetryczne, Zamawiający przewiduje 
powtórzenie sondaży? 

Odpowiedź 2: 

Zgodnie ze wzorem umowy § 2 ust 3 Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 
aktualny sondaż przedwykonawczy. Przekazanie sondażu nastąpi niezwłocznie po 
podpisaniu umowy. 

Zamawiający nie przewiduje powtórzenia sondaży. 

 

Pytanie 3: 

Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie kar umownych dla 
Zamawiającego za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru wykonanych robót w 
przypadku gdy Wykonawca spełnił wszystkie warunki umowne, niezbędne do 
dokonania odbioru robót przez Zamawiającego. Brak powyższego zapisu powoduje, 
iż nie są zabezpieczone równoważne interesy stron. Zamawiający wyznaczając kary 
umowne Wykonawcy za nieterminowe zakończenie robót (§ 11 ust. 1b) pozostawia 
nie uregulowaną kwestię kar dla Zamawiającego za zwłokę w przeprowadzeniu 
odbioru wykonanych robót w przypadku gdy Wykonawca spełnił wszystkie warunki 
umowne, niezbędne do dokonania odbioru robót prze Zamawiającego. Brak 
powyższego zapisu powoduje, iż nie są zabezpieczone równoważne interesy stron. 
W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie 
stosownego zapisu regulującego kwestię kar dla Zamawiającego. 

Odpowiedź 3: 
 
Zamawiający nie przewiduje zmian w umowie. 

 


