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Lipnica Wielka, 06.12.2019 r.

Zamawiający:
Gmina Lipnica Wielka
Z siedzibą:
34-483 Lipnica Wielka 518
www.przetargi@lipnicawielka.pl

Wykonawcy

OPOWIEDZI DO ZAPYTAŃ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego pn. „Wywóz oraz zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów

ściekowych, skratek i zawartości piaskownika w 2020 roku z oczyszczalni ścieków

zlokalizowanych na terenie gm. Lipnica Wielka”

Znak sprawy 271.11.2019

W związku z zapytaniami do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ) przedstawia złożone zapytania i udziela

odpowiedzi:

Treść zapytania nr 1:

Wnosimy o możliwość dokonania przez Zamawiającego zmiany brzmienia § 4 Pkt 4
wzoru umowy, w zakresie:
1. punkt 4 w ten sposób, aby wykreślić zapis: W przypadku utraty przez Wykonawcę
wymaganych prawem decyzji do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszej
umowy Zamawiający ma prawo rozwiązania natychmiastowego umowy bez zachowania
okresu wypowiedzenia.

Z uwagi na wchodzące w nowym roku zmiany regulacji prawnych oraz w
przypadku udziału w postępowaniu w konsorcjum zapis winien otrzymać brzmienie jak
poniżej:

W przypadku utraty wymaganych prawem decyzji przez jednego z konsorcjantów umowa
automatycznie wygasa, bez żadnych konsekwencji dla Wykonawcy, bez obowiązku znalezienia
zastępstwa

Treść odpowiedzi do zapytania nr 1

Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 4 ust. 4 wzoru umowy.

Treść zapytania nr 2:

Wnoszę o doprecyzowanie kwestii: co w sytuacji gdy Wykonawca utraci decyzję a
Zamawiający nie rozwiąże Umowy?
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Treść odpowiedzi do zapytania nr 2

Zawiadamiający, oświadcza, iż kategorycznym warunkiem wymaganym od Wykonawcy w całym

okresie trwania umowy jest posiadanie przez niego wszelkich wymaganych prawem decyzji do

wykonywania działalności będącej przedmiotem umowy (§ 4 ust. 2 wzoru umowy).

W związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje sytuacji, w której Wykonawca

miałby realizować umowę pomimo braku stosownych uprawnień.

Treść (§ 4 ust. 4) reguluje prawo Zamawiającego do natychmiastowego rozwiązania

umowy bez stosowania okresu wypowiedzenia.

Pytania oraz odpowiedzi stają się integralną części SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zamawiający informuje, iż termin i miejsca składania oraz otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Wójt Gminy Lipnica Wielka
/-/

Mateusz Alojzy Lichosyt


