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Do Wykonawców
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), na zaprojektowanie i
wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Montaż odnawialnego źródła ciepła i
energii elektrycznej dla budynku szkoły Podstawowej w Wieleninie”
Gmina Uniejów informuje, iż w postępowaniu wpłynęły niżej wymienione pytania o
wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.
Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)
poniżej przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.
PYTANIA i ODPOWIEDZI do SWZ
Pytania które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 30.04.2021 r.
Pytanie: Dzień dobry, niniejszym wnioskujemy o zmianę sposobu płatności za wykonane
roboty z fakturowania końcowego na płatności częściowe - comiesięczne. Z uwagi na
trudną sytuację przedsiębiorców spowodowaną sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz
m.in. wzrostem cen materiałów i urządzeń, nasz wniosek jest bardzo zasadny.
Odpowiedź: Termin zakończenia realizacji zamówienia zamawiający określił na
30.09.2021 r. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót
budowlanych. Przed rozpoczęciem realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest opracować
dokumentację projektową oraz w imieniu zamawiającego zobowiązany jest dokonać
skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych; zgodnie z 30 ust. 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) „Zgłoszenia
należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ
administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia
zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych
można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł
sprzeciwu w tym terminie.”
W związku z powyższym Zamawiający przewiduje, iż okres prowadzenia samych robót
budowlanych wynosił będzie niespełna dwa miesiące; zdaniem Zamawiającego nie będzie
to nadmiernym obciążeniem finansowym nawet dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Zgodnie z art. 443 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
Zamawiający płaci wynagrodzenie w częściach, po wykonaniu części umowy, lub udziela
zaliczki na poczet wykonania zamówienia, w przypadku umów zawieranych na okres
dłuższy niż 12 miesięcy.
Powyższe odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ.
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