
 

 

 

 

Katowice, dnia 18.11.2014r. 

MAO/JRP/751/14 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/366/2014. 

 

W związku z pytaniami wykonawców odnośnie treści SIWZ dla zadania pn.: Modernizacja 

torowiska tramwajowego w ciągu ul. 3 Maja w Sosnowcu. Etap II na odcinku 

od ul. Małachowskiego do ul. Piłsudskiego” w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja 

infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą – Etap II”, przewidzianego do współfinansowania przez Unię Europejską 

ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko wyjaśniamy: 

 

ZAPYTANIE 2 

Pytanie 1 

Prosimy o potwierdzenie, że Sumę Ubezpieczenia budowy wzmiankowana we wzorze 

umowy z Tramwajami Śląskimi §11 będzie stanowiła cena netto oferty. 

Odpowiedź 

Suma Ubezpieczenia budowy wskazana w § 11 wzoru umowy stanowiła będzie cenę brutto 

oferty. 

 

Pytanie 2 

Zgodnie zapisem wzoru umowy Tramwajami Śląskimi §12 ust 6 Zamawiający może odstąpić 

od umowy w przypadku braku możliwości finansowania Projektu przez Unię Europejską. 

Prosimy o informację czy Zamawiający uzyskał środki z UE na finansowanie niniejszego 

projektu? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że podpisał umowę o dofinansowanie dla Projektu pn.: 

„Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą – etap II. 

  

Pytanie 3 

We wzorze umowy Tramwajami Śląskimi § 11 ust. 8 prosimy o dodanie na końcu zdania „z 

uwzględnieniem ograniczenia wynikającego z sumy gwarancyjnej” 

 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 11 ust. 8 wzoru umowy Tramwajów 

Śląskich S.A. 

 

Pytanie 4 

W nawiązaniu do zapisów ze wzoru umowy §6 ust. 9 pkt. b prosimy o informację czy 

Zamawiający uzna potwierdzenie zapłaty jako dokument potwierdzający zapłatę 

wynagrodzenia dla Podwykonawcy za wykonane prace w przypadku gdy Podwykonawca nie 

wywiązał się z dostarczenia oświadczenia o którym mowa w niniejszym punkcie. 

 

 



 

 

Odpowiedź 

Zapisy § 6 wzoru umowy zobowiązują wykonawcę do dostarczenia zarówno potwierdzenia 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom (§ 6 ust. 16) jak również Oświadczenia, o którym 

mowa w § 6 ust. 13.  

 

Pytanie 5 

Czy Wykonawca będzie mógł dokonać cesji wierzytelności z umowy zawartej z Miejskim 

Zakładem Zasobów Lokalowych w Sosnowcu? 

Odpowiedź 

Zamawiający MZZL w Sosnowcu nie wyklucza takiej możliwości zgodnie z § 15 ust 2. 

wzoru umowy 

 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający tj.  Miejskim Zakładem Zasobów Lokalowych w Sosnowcu dopuszcza 

możliwość zmiany  wynagrodzenia, jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana 

stawki podatku od towarów i usług VAT? 

Odpowiedź 

Zamawiający MZZL w Sosnowcu nie dopuszcza takiej możliwości 

 

Pytanie 7 

Prosimy o określenie okresu rękojmi za wady na jaki Wykonawca ma przedłożyć 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy na warunkach przedstawionych w we wzorze 

umowy z MZZL w Sosnowcu §10  ust 2. 

Odpowiedź 

Niniejszy zapis jest bezpośrednim przełożeniem art. 151 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, natomiast okres rękojmi za wady regulują zapisy Kodeksu Cywilnego. 

 

Pytanie 8 

Prosimy o podanie w jakim czasie Zamawiający (MZZL w Sosnowcu) dokona odbioru po 

wyznaczeniu terminu zgodnie z zapisem wzoru umowy §7 ust 3. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokona odbioru w ciągu 14 dni. 

 

Jednocześnie Zamawiający MZZL w Sosnowcu koryguje omyłkę pisarską w § 1 wzoru 

umowy, który brzmiał: 

„W oparciu o wyniki przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych przeprowadzonego w dniu ................................. oraz zawiadomienie o wyborze 

oferty przez Zamawiającego ................................................... , Wykonawca zobowiązuje się 

wykonać remont izolacji pasażu podziemnego przy ul. 3-go Maja w Sosnowcu, zgodnie z 

dokumentacją techniczną, z przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy 

technicznej, w zakresie objętym złożoną ofertą oraz specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami” 

 

Po poprawie otrzymuje brzmienie : 

„W oparciu o wyniki przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwot 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych przeprowadzonego w dniu ................................. oraz zawiadomienie o wyborze 

oferty przez Zamawiającego ................................................... , Wykonawca zobowiązuje się 

wykonać remont izolacji pasażu podziemnego przy ul. 3-go Maja w Sosnowcu, zgodnie z 



 

 

dokumentacją techniczną, z przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy 

technicznej, w zakresie objętym złożoną ofertą oraz specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami” 

 

Jednocześnie informujemy, że w przedmiarze robót dotyczącym części finansowanej przez 

MZZL w Sosnowcu w poz. 12 SIKA DUR 53 jest podana jako materiał przykładowy. 

Zamawiający dopuszcza stosowanie innych materiałów o podobnych właściwościach 

 

 


