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Urząd Miejski w Nowej Soli                                       

Wydział Zamówień Publicznych  

 

Nowa Sól, dnia 27 maja 2021 r. 

 

ZP.271.0005.2021 

Wyjaśnienia  

treści specyfikacji warunków zamówienia nr 1 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na zagospodarowanie 

terenu zieleni przy ulicy Zygmunta Starego w Nowej Soli – część 

1 budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz ciągów pieszych wraz 

z oświetleniem terenu. 

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz.288, 1492, 1517, 

2275 i 2320) zamawiający Gmina Nowa Sól – Miasto przekazuje treść pytań oraz  

wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia. 

Pytanie nr 1 

Wykonawca, zwraca się do zamawiającego z wnioskiem o zmianę zapisów projektu 

umowy na:  

§ 17 KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE  

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:  

a) za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 1 – 2 umowy, w 

wysokości 1.000 zł za każdy stwierdzony przypadek,  

b) jeżeli roboty budowlane objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie 

wykonywał podmiot inny niż wykonawca lub inny niż podwykonawca czy też 

dalszy podwykonawca zgłoszony przez wykonawcę zamawiającemu, w 

wysokości 5.000 złotych, za każdy stwierdzony przypadek wykonywania robót 

budowlanych objętych przedmiotem umowy przez taki nieuprawniony podmiot,  

c) jeżeli wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych nie przedłoży do 

zaakceptowania zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 

2.500 złotych za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia,  

d) jeżeli wykonawca nie przedłoży potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w każdym przypadku naruszenia 

takiego obowiązku w wysokości 1.000 złotych za każdy dzień zwłoki 

w przekroczeniu terminu, o którym mowa w § 4 ust. 9 i 11, jednakże w jednym 

przypadku nie więcej niż 2500 złotych – w przypadku umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany, 

potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia umowy o podwykonawstwo, lub 

jej zmiana winna być zgodna z zaakceptowanym przez zamawiającego 

projektem umowy o podwykonawstwo lub projektem jej zmiany,  
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e) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 

zapłaty wynagrodzenia, w sytuacji gdy postanowienia umowy 

o podwykonawstwo przewidują termin zapłaty dłuższy niż 30 dni – w wysokości 

250 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do wyznaczonego przez 

zamawiającego terminu na dokonanie zmiany umowy w zakresie terminu 

zapłaty,  

f) w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 5, § 6 

ust. 2, 4, 6 i 7, § 7 ust. 3 i 4 umowy, w wysokości 250 zł za każdy dzień zwłoki, 

g) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, dla którego został określony termin 

pośredni w § 9 ust. 1 umowy, w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 

h) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy nieprzekraczającą 7 dni w stosunku 

do terminu końcowego określonego w § 9 ust. 1 umowy, w wysokości 0,1 % 

całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 

umowy, za każdy dzień zwłoki,  

i) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającą 7 dni, a 

nieprzekraczającą 14 dni w stosunku do terminu końcowego określonego 

w § 10 ust. 1 umowy, w wysokości 0,17 % całkowitego wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 

j) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającą 14 dni w stosunku 

do terminu końcowego określonego w § 10 ust. 1 umowy, w wysokości 0,2 % 

całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 

umowy, za każdy dzień zwłoki, 

k) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, w wysokości 2.500 złotych za każdy przypadek braku 

zapłaty wynagrodzenia w stosunku do podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, 

l) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,2 % nieterminowo zapłaconego 

wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy za każdy dzień zwłoki,  

m) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2 % 

całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 

umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego na ich 

usunięcie,  

n) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości i rękojmi 

za wady w wysokości 0,01 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu 

terminu wyznaczonego na ich usunięcie,  

o) za odstąpienie zamawiającego lub wykonawcy od umowy z przyczyn leżących 

po stronie wykonawcy, w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy. 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych nie może przekroczyć  

10 % wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 

ust. 1 umowy.  
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3. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z 

przyczyn leżących po stronie zamawiającego w wysokości 10 % całkowitego 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 z zastrzeżeniem, że 

kara nie obowiązuje, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których 

mowa w § 16 ust. 2 i 3 umowy.  

4. Strony zobowiązane są do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania noty obciążeniowej. W przypadku uchybienia przez wykonawcę temu 

terminowi, zamawiający ma prawo potrącić kwotę wynikającą z noty 

obciążeniowej z wynagrodzenia wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. 5. 

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego jeśli 

powstała szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. 

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część specyfikacji 
warunków zamówienia. 

 

Naczelnik  

Wydziału Zamówień  Publicznych 

(-) Wojciech Babiarczuk 
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