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Wyjaśnienie do siwz na zadanie:
„Przebudowa ulicy Przemysłowej w Błaszkach wraz z powierzchniowym 

utrwaleniem ciągu dróg powiatowych Błaszki-Kalinowa-Warta  oraz 
budowa progu zwalniającego w m. Kalinowa”

Uprzejmie  informuję,  że  w  prowadzonym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 
publicznego  na  zadanie:  „Przebudowa  ulicy  Przemysłowej  w  Błaszkach  wraz  z 
powierzchniowym  utrwaleniem  ciągu  dróg  powiatowych  Błaszki-Kalinowa-Warta   oraz 
budowa progu zwalniającego w m. Kalinowa”  wpłynęły zapytania do siwz.

Treść zapytania
Ad. Wzór umowy

• §  5  ust.  2  –  za  zmianami  po  nowelizacji  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych 
ostatnich  dwóch  akapitach  (zdaniach)  tego  ustępu  wnosimy  o  zastąpienie  zwrotu 
„gwarancji” zwrotem „rękojmi”

• § 5 ust. 3 – jw. tj. zastąpienie zwrotu „gwarancji” zwrotem „rękojmi”. Wykonawca 
udziela  gwarancji  na wykonane zamówienie,  ta jednak nie jest  zabezpieczona tzw. 
zabezpieczeniem należytego wykonania. W tym przypadku jest udzielona na piśmie 
gwarancja  od  wykonawcy  i  możliwości  roszczeń  i  egzekwowania  określone  kc. 
Zabezpieczeniem objęta jest instytucja rękojmi.

Odpowiedż Zamawiającego
Zamawiający zmienia zapis § 5 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

1. Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy, ustala się okres gwarancji, który wynosi  
60 miesięcy.  Okres gwarancji  zaczyna się w dzień po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy.

2. W  celu  zapewnienia  właściwej  jakości  robót,  ustanawia  się  zabezpieczenie  należytego 
wykonania umowy w wysokości 10% całkowitej ceny ofertowej, tj. …………….…. słownie:…….
………………………….
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca na rachunek bankowy zamawiającego.
Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku 
bankowym.

Zwrot wpłaconego zabezpieczenia nastąpi wraz z odsetkami  wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku  
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia  
wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia będzie pozostawiona  
kwota w wysokości 30 % wysokości zabezpieczenia.
Kwota ta zwrócona będzie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi. .
W przypadku innej  formy zabezpieczenia  aniżeli  w  pieniądzu  wnoszone  zabezpieczenie  winno  
dodatkowo obejmować  roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady w wykonaniu przedmiotu  
zamówienia  na  okres  do  czasu  upływu  terminu  rękojmi w  wysokości  30  %   wartości  
zabezpieczenia.



3. W przypadku ujawnienia w okresie rękojmi  istotnych wad w wykonaniu robót zabezpieczenie  
nie będzie wypłacone.

Treść zapytania
Ad. SST D-05.03.09 w pkt 7.2. występuje naprawa miejsc zniszczonych, prosimy o podanie 
grubości remontu.

Odpwiedź Zamawiającego
Pomyłkowo  wpisano  powierzchnię  remontów  2020  m2  .  Remonty  zostaną  wykonane  we 
własnym zakresie przez Zamawiającego.

Treść zapytania
Ad. SST D-05.03.08 nie  podano ilości  remontu.  Prosimy o wyjaśnienie  czy nie  zachodzi 
potrzeba wykonania w/w robót

Odpwiedź Zamawiającego
Ewentualne remonty zostaną wykonane przez Zamawiającego.


