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Zielona Góra, 25.04.2015 r. 

Nr Sprawy: A.2300.3.2015 
   
      Wykonawcy 

 zainteresowani udziałem  
      w nw. postępowaniu 

   

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa hali 

tenisowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze” 

   
 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907- tekst jednolity z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym 
postępowaniu przetargowym wpłynęły następujące pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia:  

 
 
Pytanie nr 1  
Czy jest możliwa zmiana w treści § 18 Wzoru umowy polegająca na ograniczeniu wysokości kar 
umownych poprzez przyjęcie, że podstawą naliczania wysokości kar umownych będzie „kwota 
wynagrodzenia netto, a nie „kwota wynagrodzenia brutto”? 

Zdaniem Wykonawcy naliczanie kar umownych od wynagrodzenia brutto tj. wynagrodzenia 
powiększonego o należny podatek VAT, który jest świadczeniem publicznoprawnym, nie jest 
rozwiązaniem prawidłowym, a w świetle zaproponowanych zapisów Wzoru umowy także 
jednoznacznie niekorzystnym dla Wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Nie. 
 
Pytanie nr 2  
Czy możliwe jest uzupełnienie Wzoru umowy o zapis, zgodnie z którym wyłączona zostałaby 
możliwość dochodzenia odszkodowania z tytułu utraconych korzyści np. poprzez jeden z dwóch 
następujących zapisów: 

1) Strony wyłączają możliwość dochodzenia roszczenia z tytułu utraconych korzyści. 
2) Żadna ze stron umowy nie ponosi odpowiedzialności względem drugiej strony za jakiekolwiek 

utracone przez druga stronę umowy korzyści. 
Odpowiedź: 
Nie. 
 
Pytanie nr 3  
Czy jest możliwa zmiana w treści § 20 Wzoru umowy polegająca na obniżeniu zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy do wysokości 5% wartości umowy brutto? 
Odpowiedź: 
Nie. 
 

UWAGA!!! 

Niniejszym Zamawiający dokonuje modyfikacji odpowiedzi na pytanie nr 3 zawarte w pytaniach 

i odpowiedziach - 3 z dnia 24.04.2015 r. 
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Pytanie nr 3 
Proszę o określenie rodzaju oświetlenia podstawowego. Czy należy przewidzieć metalohalogeny czy 
oświetlenie ledowe? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga oświetlenia typu metalohalogen.  
 
 
 
Pytania wraz z odpowiedziami stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić w składanej 

ofercie. 
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