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Załącznik Nr 27a 
 

Pabianice, dnia 04.12.2017 r. 
 
......................................................... 
                    pieczątka Zarządu Powiatu 
 

IF.272.8.2017 
......................................................... 
                             znak sprawy 

............................................................ 
                            nazwa  wykonawcy 

............................................................ 
                     adres  wykonawcy 

............................................................ 
 

Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że jeden z wykonawców biorących udział 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Termomodernizację budynku 
przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach” przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwrócił się                     
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 cytowanej ustawy, Zarząd Powiatu przekazuje treść zapytania 
wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. 
W związku z tym, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona  
na stronie internetowej, treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zamieszcza się na tej stronie. 
Wykonawca zwrócił się z następującym pytaniem - wątpliwością dotyczącą wyjaśnienia 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
Zapytanie nr 1 

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania o numerze IF.272.8.2017                                         
na „Termomodernizację budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach” uprzejmie 
proszę o informację czy istnieje możliwość obniżenia kar umownych przewidzianych                       
w umowie, które w naszej ocenie są obecnie zbyt wysokie.  

Wysokość kar umownych na poziomie 0,5 % za każdy dzień zwłoki jest wartością,                         
w stosunku do innych podobnych postępowań, wygórowaną i rzadko spotykaną obecnie                    
w tego typu umowach. 

Proponujemy obniżenie wartości kar umownych do poziomu maksymalnie 0,1 % za każdy 
dzień zwłoki, co pozwoli na podjęcie prac nad stworzeniem oferty do ww. postępowania. 

 
Wyjaśnienie Zarządu 

Zamawiający obniża kary za opóźnienie w zakończeniu robót określone w paragrafie 14 ust. 2 
pkt 1 wzoru umowy z wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto                                 
na 0,3% wynagrodzenia umownego brutto. 

Paragraf 14 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 

„za opóźnienie w zakończeniu robót w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 12 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od dnia 
…………………..."  
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Zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), mogą Państwo poinformować zamawiającego               
o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, 
do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie                   
na podstawie art. 180 ust. 2 w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę poinformowania bądź w terminie 5 dni od dnia,                    
w którym powzięli Państwo lub przy zachowaniu należytej staranności mogli Państwo 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę poinformowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pełnomocnik ds. Zamówień 
 
 
          /-/ Marcin Somorowski 
 


