Pytania z dnia 30.12.2020 r. – cz. I
Pytanie 1
Proszę o dopuszczenie do przetargu trawy o poniższych parametrach:
Wysokość włókna min. 60 mm max. 62 mm;
Ilość pęczków min. 8 800/m2; Ilość
włókien min. 140 000/m2;
Waga całkowita min. 2 500 g/m2
Waga włókna min. 1 300 g/m2
Grubość włókna min. 275 mikronów;
Dtex min. 12 000;
Wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu min.75N/100 mm;
Wyrywanie pęczka po starzeniu min. 60 N;
Typ trawy: monofil;
Rodzaj trawy: polietylen;
Trawa tuftowana lub tkana,
podkład latex
kształt włókna: X lub inny z rdzeniem;
Wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym.
Trawa posiada wszystkie badania wymagane przez Zamawiającego i uzyskała wiele certyfikatów FIFA.

Pytanie 2
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową niezbędną
do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan
faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych
dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.
Pytanie 3
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu
przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ, w przypadku
konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
Pytanie 4
Prosimy o wprowadzenie poniższego lub podobnego zapisu do projektu umowy:
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy (oprócz przypadków określonych w przepisach
Kodeksu Cywilnego) lub rozwiązania umowy w przypadku, gdy Zamawiający:
- bez uzasadnionych powodów przedłuża proces przekazania placu budowy lub odbioru przedmiotu
umowy
- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,
- zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie
mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,

- opóźnia się w zapłacie wynagrodzenia należnego wykonawcy.
Pytanie 5
Prosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych w projekcie umowy:
§ 13 ust. 1 i 2 pkt.1 umowy z 10% na 5%.
§ 13 ust. 1 i 2 pkt.2 umowy z 0,5% na 0,2%.
Pytanie 6
Prosimy o skrócenie terminów na zgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwów do projektu umowy o
podwykonawstwo oraz do umowy o podwykonawstwo poświadczonej za zgodność z oryginałem z 14
na 7 dni. Skrócenie terminu wpłynie korzystnie na tempo prac na placu budowy.
Pytanie 7
Prosimy o potwierdzenie, że na etapie składania oferty Wykonawca nie ma obowiązku podawania
nazwy podwykonawcy, jeśli jest na etapie wyboru podwykonawców.
Pytanie 8
Prosimy o potwierdzenie, iż data zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru jest
równoznaczna z terminem wykonania przedmiotu umowy.
W przypadku wykonania przedmiotu umowy, powyższy zapis daje możliwość w trakcie spisywania
protokołu odbioru końcowego uznania umowy za wykonaną w wyznaczanym terminie oraz pozwala
na uniknięcie zarzutu zwłoki wykonawcy w sytuacji, gdy rzeczywistym powodem przekroczenia
terminu są czynności odbioru albo odraczanie odbioru pod bezzasadnym zarzutem istnienia wad lub
usterek wykonanych robót lub nieobecności przedstawicieli komisji.
Podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 kwietnia 2013 roku
(sygn. I FSK 943/12) - Wykonanie usługi następuje w momencie faktycznego zakończenia prac i
zgłoszenia tego faktu inwestorowi z wezwaniem go do odbioru prac. Natomiast samo sporządzenie
protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi jedynie potwierdzenie wykonania usługi.

