
 
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu informuje, 
że w związku z ogłoszonym w dniu 17.12.2018 przetargiem KP 333.7.2018 „Adaptacja pomieszczeń 
hali  na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu”, wpłynęły zapytania nr 4 od 
Wykonawców. 
Odpowiadając na powyższe zapytania Zamawiający wyjaśnia: 

 

 

   Pytania i  uwagi nr 4 do SIWZ:  

 
I   PROJEKT UMOWY 

 

1) Terminy realizacji przedmiotu umowy § 3 

       -  pkt. 4 mówi o wykonaniu rozbiórki hali w terminie do 31.12.2018 r. – proszę  

           o aktualizację tego terminu w odniesieniu do terminu składania ofert. 

             Odpowiedź:  

               W par. 3 pkt. 4 umowy , nie ma mowy o terminie wykonania  

              rozbiórki hali. Zapis dotyczy tylko końcowego terminu wykonania umowy. 

 

2)  Wynagrodzenie § 6 

a/ pkt. 2 mówi o możliwości dokonywania częściowej fakturacji za wykonane     

    prace. Proszę o informację, w jakich okresach czasowych przedmiotowa      

    fakturacja będzie występowała.  

Odpowiedź : 

Wypłata częściowego wynagrodzenia za wykonane prace nastąpi m.in. na 

podstawie oceny realizacji prac w oparciu o harmonogram rzeczowo- 

finansowy w trybie uzgodnień w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym .   

b/ pkt. 7 dotyczy modyfikacji wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy  

    w przypadku znaczącego obniżenia rynkowej ceny materiałów o więcej  

    niż 20 %. 

Wykonawca proponuje wprowadzić do treści umowy taki sam zapis, ale     

    dotyczący ewentualnej możliwości podwyższenia cen materiałów w przypadku     

    wzrostu cen tynkowych np. powyżej 20 %. 

Odpowiedź : 

 Nie zgadzamy się na wprowadzenie takiego zapisu. 

 

3) Gwarancja § 8 

-   pkt. 4 „ w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się, niezależnie  

    od kosztów własnych, do niezwłocznego usuwania wszelkich nieprawidłowości  

    w przedmiocie umowy ….”  

    Proszę o informację, czy okres gwarancji i rękojmi jest taki sam, czy zgodnie  

    z przepisami Kodeksu cywilnego okres rękojmi wynosi 5 lat ? 

     Odpowiedź: 

     Zapis należy rozumieć jako obowiązywanie okresu gwarancji zgodnie ze      

     złożoną ofertą oraz obowiązywanie rękojmi zgodnie z zapisami KC. 

4) Zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy § 9 

a/ pkt. 1 a – „ do czasu należytego wykonania umowy tj. podpisania protokołu  

    odbioru końcowego – 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego  

    w § 5 ust. 1, zabezpieczenie zostanie wniesione w formie pieniężnej lub    



    gwarancji bankowej zgodnie z ust. 2..”  

    Proszę o poprawienie na § 6 ust. 1.  

    Ponadto, zgodnie z PZP art. 148 , zabezpieczenie należytego wykonania  

    umowy może być wnoszone również w formach innych niż gwarancja bankowa.  

    (powyższy zapis nie jest zgodny z zapisem SIWZ   pkt. 20). 

    W związku z powyższym prosimy o informację, czy możemy wnieść  

    zabezpieczenie należytego wykonania umowy w gwarancji ubezpieczeniowej  

    z podziałem na okresy:  gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz   

    usunięcia wad i usterek 

b/ w związku z tym, że przedmiotowy przetarg nieograniczony prowadzony jest na  

    podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

    (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.), proszę o dostosowanie terminów zwrotów      

    kwot zabezpieczenia zgodnie z art. 151 ustawy Pzp. 

c/ proszę o informację, na jaki okres rękojmi (art. 151 pkt. 3) ma być wystawiona  

    gwarancja ubezpieczeniowa. 

                 Odpowiedź :  

                  W par. 9  nie ma zapisów o których mowa w zapytaniu pkt. 4 od   a.)  do c.)  

                   powyżej.  

                  Proszę zapoznać się z aktualnym projektem umowy  

                 zamieszczonym na stronie  internetowej      www.kp.kalisz.pl . 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.kp.kalisz.pl/

