
Pytanie nr 1 

Czy zamawiający dopuszcza przedstawienie zaświadczenia z pkt. 8.1.2. na wartość 1 400 000,00 zł ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza przedstawienie zaświadczenia, o którym mowa w pkt. 8.1.2. SIWZ na wartość 

1 400 000,00 zł.  

 

Pytanie nr 2 

Czy zamawiający dopuszcza przedstawienie sprawozdania z pkt. 8.2.3. za okres do września 2020 r. ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza przedstawienie sprawozdania, o którym mowa w pkt. 8.2.3. SIWZ za okres do 

września 2020 r. 

 

Pytanie nr 3 

Czy załączone protokoły robót spełniają warunek udziału w postępowaniu punkt 8.1.1 SIWZ ? 

Odpowiedź: 

Warunkiem udziału w postępowaniu zgodnie z pkt 8.1.1 SIWZ jest przedstawienie zgodnie z załącznikiem nr 5 

do SIWZ wykazu robót  wykonanych w okresie ostatnich trzech lat podobnych w swoim zakresie i wartości do 

punktu 3.1. SIWZ, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i inwestorów oraz załączenia dokumentów potwierdzających wykonanie zadania. 

 

Pytanie nr 4 

Prosimy o wyjaśnienie, w jakich przypadkach wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia, o czym 

mowa w §2 ust.1 Umowy? W szczególności o wyjaśnienie czy wykonawca może żądać wynagrodzenia za 

zwiększenie zakresu robót spowodowane przez okoliczności, za które wykonawca nie odpowiada? 

Odpowiedź: 

Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia za zwiększenie zakresu robót spowodowane przez 

okoliczności, za które wykonawca odpowiada. 

 

Pytanie nr 5 

Czy w przypadku braku możliwości usunięcia wady z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy, np. 

niedostępności części zamiennych, zamawiający wydłuży termin na usunięcie wady? 

Odpowiedź: 

Czynniki o charakterze obiektywnym determinują wydłużenie terminu na usunięcie wady. Zwracamy jednak 

uwagę, że każda taka sytuacja będzie wymagała odrębnej oceny np. niedostępność części zamiennej może 

wiązać się z brakiem zapobiegliwości i odpowiedniego przewidywania po stronie wykonawcy. 

 

Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia przeszkody, 

za którą wykonawca nie ponosi odpowiedzialności ? 

Odpowiedź: 

Przedłużenie terminu wykonania umowy opisano w  § 14 ust. 1 projektu umowy, który stanowi załącznik nr 7 

do SIWZ. 


