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Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie studium wykonalności dla projektu p.n. „Budowa 

Publicznego Przedszkola Nr 22 i rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. 
Ofiar Firleja w Radomiu” oraz dla projektu p.n. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół 
Budowlanych ul. Kościuszki w Radomiu”, ogłoszonego w dniu 29.04.2009r. na tablicy 
informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, na stronie internetowej www.bip.radom.pl oraz 
w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: http://www.portal.uzp.gov.pl (numer 
ogłoszenia: 127142 - 2009). 

 
 
 Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. 2007r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.), przesyłamy odpowiedzi jakie zostały udzielone  
w związku z przesłanym przez wykonawców zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w/w przetargu: 
 

Pytanie 1: Bardzo proszę o wyjaśnienie zapisów umowy, t.j. §1 ust. 5 – wszystkie dane 
finansowe niezbędne do realizacji studium wykonawca uzyska we własnym zakresie. 
Jakie dane finansowe wykonawca ma na myśli? 

Odpowied ź 1:  Zamawiający ma na myśli wszystkie dane finansowe potrzebne do dokonania 
obliczeń w analizie finansowej i ekonomicznej Studium Wykonalności, których zakres 
Wykonawca powinien znać.  

Pytanie 2: Bardzo proszę o wyjaśnienie zapisów umowy, t.j. §2 ust. 2 – zamawiający przekaŜe 
Wykonawcy wszelkie informacje dotyczące prawidłowej realizacji niniejszej umowy 
lub mogące wpływać na jej wykonanie, w tym: otrzymane interpretacje z Instytucji 
WdraŜającej oraz inne dokumenty poświadczające współfinansowanie oraz 
harmonogram realizacji projektu. Informacje te zostaną przekazane przynajmniej 7 dni 
przed terminem określonym w § 3 ust. 2. Wykonawca uwaŜa termin 7 dni za 
niewystarczający na naleŜyte wykonanie przedmiotu zamówienia i wnioskuje o jego 
przedłuŜenie co najmniej do 10 dni przed terminem określonym w §3 ust. 4. 

Odpowied ź 2:  Zamawiający nie uwzględnia wymienionych uwag i nie przychyla się do wniosku  
w sprawie zmiany zapisów umowy. 

Pytanie 3: Bardzo proszę o wyjaśnienie zapisów umowy, t.j. §4 ust. 2 – wykonawca na własny 
koszt będzie dokonywał ewentualnych poprawek i niezbędnych uzupełnień 
dostarczonego opracowania przez okres 180 dni od daty podpisania protokołu 
akceptacji odbioru końcowego zgodnie z terminami określonymi w § 3 ust 4. 
Wykonawca uwaŜa, Ŝe okres 180 dni od daty podpisania protokołu akceptacji odbioru 
końcowego zgodnie z terminami określonymi w §3 ust. 4 jest stanowczo za długi, 
ponadto poprawki powinny dotyczyć jedynie tych poprawek, które wynikły z winy 
Wykonawcy. Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisu §4 ust. 2 umowy. 

Urząd Miejski w Radomiu  
Biuro Zamówie ń Publicznych 

 

 
26-610 Radom, ul. Jana Kili ńskiego 30 

tel. 048 36-20-283; 36-20-284;  
tel./fax. 048 36-20-282,  

fax. 048 36-20-289 
e-mail: bzp@umradom.pl 

Radom, dn. 12 maja 2009r. 

 
 

Wszyscy Wykonawcy                  



 

Odpowied ź 3:  Zamawiający nie uwzględnia wymienionych uwag i nie przychyla się do wniosku  
w sprawie zmiany zapisów umowy.  

Pytanie 4: Bardzo proszę o wyjaśnienie zapisów umowy, t.j. §10 ust. 2, pkt. 2.1 oraz §10 ust. 3, 
pkt. 3.1. Wykonawca nie zgadza się z powyŜszymi zapisami dotyczącymi kar 
umownych stron Umowy, obie strony w przypadku odstąpienia od Umowy powinny 
ponieść karę w równym stopniu. Wykonawca wnioskuje o zmiany zapisów §10 ust. 2, 
pkt. 2.1 oraz §10 ust. 3, pkt. 3.1. 

Odpowied ź 4:  Zamawiający nie uwzględnia wymienionych uwag i nie przychyla się do wniosku  
w sprawie zmiany zapisów umowy.  

 


