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Gdańsk, 09.04.2013 r.
dotyczy: postępowania na zaprojektowanie, wybudowanie, pełnienie nadzoru autorskiego i częściowe
wyposażenie zespołu budynków laboratoryjno-badawczych wraz z infrastrukturą, w ramach
przedsięwzięcia pod nazwą: „Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk „Konwersja energii i źródła
odnawialne w Gminie Jabłonna”” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” - 17/PN/RB/2013

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w imieniu
Zamawiającego – Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej
Akademii Nauk, ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk, informuję, że w dniu 08.04.2013 r. wpłynęły
od Wykonawcy poniżej zamieszczone zapytania (prośba o zmianę zapisów) dotyczące treści
„Wzoru umowy” - załącznika do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
„W ramach ww. postępowania Oferent prosi o dokonanie następujących zmian w treści
Umowy:
1. Prosimy o zmianę zapisów par. 15 ust. 3 (Ubezpieczenia) na następujący:
(1) ubezpieczenie ogólnej odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) na
sumę ubezpieczenia nie niższą niż 20 000 000,00 złotych,
2. Prosimy o zmianę zapisów par. 19 (Kary Umowne) na następujące:
ust. 1 par. 19
(1) 0,01% wynagrodzenia Ryczałtowego za każdy dzień zwłoki w dotrzymaniu przez
niego terminu zakończenia Etapu, nie więcej jednak niż 5% tego Wynagrodzenia,
(2) 0,01 % wynagrodzenia Ryczałtowego za każdy dzień zwłoki w dotrzymaniu przez
niego - zgodnie z postanowieniami par. 16 ust. 2 i par. 17 ust. 3 - terminu usunięcia wady
fizycznej Centrum Badawczego, nie więcej jednak niż 5% tego Wynagrodzenia,
(3) ulega skreśleniu,
(4) ulega skreśleniu,
(5) 5% Wynagrodzenia Ryczałtowego w razie odstąpienia Zamawiającego od niniejszej
umowy na podstawie par. 21 ust. 2 i 3
(6) ulega skreśleniu
(7) ulega skreśleniu
ust. 2 par. 19
ulega skreśleniu
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ust. 3 par. 19
ulega skreśleniu
ust. 4 (dopisany) par. 19
Łączny limit kar wynosi 5% Wynagrodzenia Ryczałtowego”
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian w treści Wzoru umowy
zaproponowanych przez Wykonawcę.

………………………………………….
Prof. dr hab. Jan Kiciński
z-ca dyrektora ds. naukowych

