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ZPM.271.7.2019 

     Wszyscy uczestnicy postępowania przetargowego 

Dot.: zamówienia publicznego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Książnice” 

W związku z poniższym wnioskiem Gmina Mielec udziela odpowiedzi: 

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ tj. wzorem umowy wnosimy o: 

1. Zmianę zapisów dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy i jego zmiany z 10% na 5% 

wynagrodzenia umownego brutto (paragraf 12) 

2. wprowadzenie zapisów dot. możliwości odstąpienia Wykonawcy od umowy w sytuacji gdy 

Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą Wykonawcy należnego wynagrodzenia przez 30 dni od 

upływu terminu płatności określonego w umowie. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy Zamawiającemu na pokrycie roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego, a także na 

pokrycie roszczeń z tytułu gwarancji jakości. Jest więc rodzajem kaucji przekazywanej zamawiającemu 

przez wykonawcę w celu zabezpieczenia roszczeń, które mogą powstać w związku z umową w sprawie 

zamówienia publicznego. Zabezpieczenie ustala się w wysokości do 10% ceny całkowitej podanej w 

ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy 

(art. 150 ust 2 Pzp). Wnosimy o zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy i jego 

zmniejszenie z maksymalnych 10%, na 5% wynagrodzenia umownego brutto. W podobnych 

postępowaniach w odniesieniu do takiego samego przedmiotu zamówienia zazwyczaj Zamawiający 

ustalają wysokość zabezpieczenia na wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto i jest to 

wystarczająca wartość by w pełni zabezpieczyć finansowo wykonanie tego typu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Kary umowne mają tylko i wyłącznie zabezpieczyć interes publiczny, w 

imieniu którego działają, a nie podrażać koszt inwestycji poprzez zapisy umowne nic mające 

uzasadnienia w zabezpieczeniu tegoż interesu publicznego, którym przecież jest budowa kanalizacji 

sanitarnej i cel jakiemu ma służyć, a nie nakładanie niewspółmiernie wysokich kar na wykonawcę i to 

w przypadku gdy zwłoka nie wynika z przyczyn zależnych od niego. 

Ponadto z uwagi na krótki czas na przygotowanie oferty, a przede wszystkim z powodu chęci 

przygotowania solidnej i rzetelnej oferty cenowej na przedmiotowy przetarg,. zwracamy się z prośbą o 

przesunięcie terminu składania ofert przetargowych na dzień 10.06. 2019 r.  

Odpowiedź na wniosek: 

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ ( wzoru umowy ), nie zmienia terminu składania 

ofert. 

 

Osoba do kontaktów: Inspektor Andrzej Bieniek tel. 17 774 56 66,a.bieniek@ug.mielec.pl 
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