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Puławy 13.02.2019r. 

 

Poniżej przekazuję odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego  nr INS/KAT/ZO –3/2019 
na wykonanie kompletnej dokumentacji wykonawczej przebudowy hali E-24 dla potrzeb 
projektu „Modernizacja węzła przygotowania i formowania materiałów w doświadczalno-
produkcyjnej instalacji otrzymywania katalizatorów i nośników ceramicznych”  

 

Pytanie  

Wykonawca prosi o wyjaśnienia zapisów  pkt 2 w § 1? 

Odpowiedź  

Zamawiajacy informuje, że zapisy dotyczą prowadzenia postępowania przetargowego na 
wykonanie robót budowlanych na podstawie przygotowanej dokumentacji projektowej. W 
przypadku pytań zadawanych przez potencjalnych Wykonaców robót budowlanych, Zamawiający 
wymaga współpracy ze strony Wykonawcy dokumentacji przy udzielaniu odpowiedzi.  

Pytanie  

Wykonawca prosi o wyjaśnienia zapisów  pkt 8 w § 1? 

Odpowiedź  

W przypadku wniesienia odwołania w postępowaniu na roboty budowlane, Zamawiający wymaga 
współpracy ze strony Wykownawcy dokumentacji przy sporządzeniu stanowiska merytorycznego 
w zakresie postawionych zarzutów.  

Pytanie  

Czy możliwe jest wydzielenie płatności za Nadzory Autorskie 

Odpowiedź  

Zamawiajacy nie wyraża zgody na wydzielenie płatności za nadzory autorskie 

Pytanie 

W § 9 pkt 10 proponujemy po słowach „…. Wykonanych opracowań” dopisać „ mających wady”. 

Odpowiedź 

Zamawiajacy nie wyraża zgody na dopisanie powyższego  uzupełnienia. 

Pytanie  

W § 10 proponujemy dopisać zdanie „Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ogranicza 
się do 100% wartości umowy określonej w § 8 ust. 1” 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody ta dopisanie zaproponowanego zdania. 
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Pytanie  

W § 14 proponujemy: 
- w pkt 7 po słowach „.. za każdy dzień zwłoki” dopisać „jednak nie więcej niż 10% tego 
wynagrodzenia” 
- w pkt 8 po słowach „.. za każdy dzień zwłoki” dopisać „jednak nie więcej niż 10% tego 
wynagrodzenia” 
- w pkt 12 po słowach „… poniesionej szkody” dopisać „do 100% wartości umowy” 
- dopisać pkt 16 w brzmieniu „Suma wszystkich kar umownych nie może przekroczyć 10% 
całkowitego wynagrodzenia netto określonego w umowie”. 
 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że : 
- wyraża zgodę na wprowadzenie zmian zaproponowanych przez Wykonawcę w § 14 w pkt 7, 8; 
- nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian  w pkt 12;   
- Zamawiający prowadza zmianę do pkt 16, który otrzymuje brzmienie: „Suma wszystkich kar 
umownych nie może przekroczyć 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w umowie”. 
 
 
 
Zamawiajacy informuje, że zostaje dokonana modyfikacja załącznika nr 5 – wzór umowy do 

zaproszenia.  

Nowy załącznik zostaje opublikowany na stronie internetowej www.ins.pulawy/BIP/  

Powyższe odpowiedzi na pytania oraz zmodyfikowany załącznik nr 5 stanowią integralną część 

zaproszenia. W pozostałym zakresie zaproszenie do złożenia oferty pozostaje bez zmian. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki  

Nowy wzór umowy – załącznik nr 5 do SIWZ 
 

 

 

http://www.ins.pulawy/BIP

