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Odpowiedź na pytania dotyczące SIWZ

Dotyczy: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Tłokinia Kościelna - Rożdżały, gmina Opatówek" przetarg nieograniczony

Gmina Opatówek informuje, że w związku z ww. przetargiem wpłynęło pismo zainteresowanej
firmy z pytaniami następującej treści:
1.

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyrażenie przez Zamawiającego zgody na zmianę
zapisów umowy poprzez wyrażenie zgody na bezpośrednią płatność na rzecz
podwykonawców, przez Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy.
2.
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody przez Zamawiającego
na dokonywania przelewu (cesji) wierzytelności na rzecz podmiotów trzecich.
3.
Wykonawca zwraca się z prośbą o obniżenie wysokości naliczanych kar umownych
wskazanych w umowie.
4.
Wykonawca zwraca się z prośbą o wyrażenie przez Zamawiającego zgody na wystawienie
faktury częściowej.
5.
Wykonawca wnosi o wprowadzenie 14 dniowego terminu zapłaty wynagrodzenia należnego
wykonawcy od zamawiającego liczonego od dnia wystawienia faktury VAT przez wykonawcę.
Wykonawca swój wniosek uzasadnia tym, iż z jego doświadczenia w zakresie realizacji robót
wskazuję, że uwzględnienie przez Zamawiającego w/w propozycji znacząco przyspieszy realizację
robót oraz prawidłowość ich wykonania, a przy tym jest neutralne dla stron kontraktu, nie preferuje
żadnej ze stron.
Wobec powyższego Gmina Opatówek informuje, że:
Ad.1.

Ad.2.
Ad.3.

Ad.4.

Ad.5.

Zamawiający nie wyraża zgody na bezpośrednią płatność na rzecz podwykonawców przez
Zamawiającego na wniosek Wykonawcy. Powyższe zasady dotyczące podwykonawców
zostały uregulowane w § 12 i § 13 projektu umowy Zamawiającego i są zgodne z przepisami
ustawy prawo zamówień publicznych.
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelności na rzecz
podmiotów trzecich.
Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar umownych wskazanych w projekcie umowy.
Wysokość kar dyscyplinuje Wykonawcę do zrealizowania robót w terminie, co w konsekwencji
spowoduje możliwość uzyskania dotacji przez Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy z wykorzystaniem
płatności częściowych. Zarówno niska wartość zamówienia, krótki termin realizacji i krótki
termin płatności za wykonanie nieskomplikowanych robót drogowych nie powodują
konieczności wprowadzenia przez Zamawiającego takich rozwiązań.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie 14 dniowego terminu zapłaty
wynagrodzenia należnego Wykonawcy liczonego od dnia wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcę. Zamawiający w § 17 projektu umowy wskazał termin zapłaty wynagrodzenia
należnego Wykonawcy 7 dni od daty doręczenia faktury VAT wraz z dokumentami
rozliczeniowymi. Wydłużenie terminu nie wpłynie w żaden sposób na realizację zadania,
dodatkowo krótki termin płatności jest atrakcyjny dla potencjalnych oferentów.

Argumenty przedstawione przez uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w punktach 1, 2, 3, 4 i 5 nie mają wpływu na przyspieszenie realizacji robót oraz prawidłowość ich
wykonania. Termin realizacji zadania wyznaczony w tym postępowaniu jest terminem krótkim, ale
realnym, przemyślanym przez Zamawiającego i jest jednakowy dla wszystkich uczestników
postępowania. Prawidłowość wykonania robót została określona w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jest również jednakowa dla
wszystkich uczestników postępowania. Nad prawidłowością realizacji zadania nadzór będzie
sprawował inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel inwestora. W przypadku stwierdzenia
wad przy realizacji zadania zastosowanie będzie miał § 15 projektu umowy. Jednocześnie informuję,
że to do Wykonawcy należy podjęcie decyzji czy jest zdolny wykonać zadanie określone przez
Zamawiającego w tym postępowaniu, w sposób prawidłowy i w określonym terminie.
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