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Nr sprawy IZM.I.272.35.2013.AK-G. 

 
ZMIANA 1 
 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zmianami), w związku 
z zapytaniami wykonawców udziela się wyjaśnień do SIWZ - przetarg nieograniczony na: 
Modernizacj ę szczegółowej osnowy wysoko ściowej dla obszaru Powiatu 
Namysłowskiego (ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w BZP pod nr 
139397-2013 dnia 10.07.2013 r.). 
 

Odpowiedzi na zapytania: 
1. Na podstawie rozdziału 1.7 SIWZ wnosi o : 

Zmianę zapisów §10 pkt. 3 umowy, który brzmi : 
„Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 
1) 500,00 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu prac, 
2) 20.000,00 zł od zafakturowanego wynagrodzenia za zgłoszenie do odbioru prac z 

wadami, 
3) 500,00 zł za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub 

w okresie gwarancji i rękojmi za wady, licząc od dnia wyznaczonego do usunięcia 
wad”. 

 
na zapis: 
„Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 
1) 50,00 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu prac, 
2) 1000,00 zł od zafakturowanego wynagrodzenia za zgłoszenie do odbioru prac z 

wadami, 
3) 50,00 zł za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w 

okresie gwarancji i rękojmi za wady, licząc od dnia wyznaczonego do usunięcia 
wad”. 

 
W uzasadnieniu swego wniosku zwracamy uwagę na fakt, że przewidziana przez 
Zamawiającego wysokość kar umownych jest nadmierna i obciąża Wykonawcę w sposób 
nieadekwatny do ewentualnych uchybień w wykonaniu Umowy. Umowa powinna zmierzać 
do zabezpieczenia interesów Zamawiającego jak i Wykonawcy prac. Kara umowna, 
podobnie jak odszkodowanie, którego jest surogatem nie może jednak prowadzić do 
nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego. W naszej ocenie, przewidziane przez 
Zamawiającego kary umowne są rażąco wygórowane. W związku z tym wnosimy o 
dokonanie zmian w zapisach umowy zgodnie  z powyższym. 
Odp. Zamawiaj ący podtrzymuje swoje stanowisko i nie dopuszcza 
zaproponowanych w pytaniu rozwi ązań. 
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2. Proszę o określenie oczekiwanej ilości punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej po 
wykonaniu modernizacji na terenie powiatu namysłowskiego oraz określenie wielkości nie 
powodującej istotnej zmiany wielkości zamówienia ( np. przewiduje się wykonanie około 
400 punktów szczegółowej osnowy wysokościowej +/- 20%). 
Odp. W zał ączeniu nowy dodatek do SIWZ o nazwie: „11 dodatek n r 4 Szacunkowa 
ilość punktów  po modernizacji”. 
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