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Nr sprawy 271.16.2014

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ
z dnia 20.06.2014 r.
pismo wpłynęło do siedziby Urzędu Miasta dnia 23/06/2014 o godzinie 07:50
dot. przetargu pn. Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i posegregowanych
odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Miasta Jastarnia oraz
selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów
Komunalnych z Jastarni w okresie 01.07.2014 - 31.08.2014
Pyt. 1.: Dlaczego w paragrafie 2 ust. 3 zdanie 4 projektu umowy widnieje zapis
,,Ubezpieczeniu określonemu w paragrafie 2 ust. 4 podlegają w szczególności…” skoro
projekt umowy nie zawiera takiej jednostki redakcyjnej jak paragraf 2 ust. 4?
Odp. 1.: Zamawiający modernizuje paragraf umowy. Zapis „paragraf 2 ust. 4” uzyskuje
brzmienie „paragraf 2 ust. 3.”
Pyt. 2.: Dlaczego po paragrafie 9 projektu umowy następuje bezpośrednio paragraf 11? Czy
jest to oczywista omyłka pisarska, czy też jest to niepełny projekt umowy?
Odp. 2.: Zamawiający modernizuje projekt umowy, zmieniając numerację paragrafów 11, 12,
13, 14, 15 odpowiednio nr 10,11,12,13,14.
Pyt. 3.: Dlaczego w paragrafie 9 umowy prawo wykonawcy do odstąpienia od umowy
ograniczono aż 60 dniową zwłoką zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia, skoro
przedmiotowa umowa ma być zawarta jedynie na okres 2 miesięcy? Sytuacja taka czyni
prawo wykonawcy do odstąpienia od umowy prawem pustym, gdyż po upływnie
zastrzeżonych 60 dni i okresie 14 dni dodatkowego terminu na zapłatę umowa nie będzie już
obowiązywać.
Odp. 3.: Zamawiający pozostawia zapis w projekcie umowy w dotychczasowym brzmieniu.
Pyt. 4.: Dlaczego w paragrafie 5 ust. 1 projektu umowy zawarto postanowienie o
maksymalnie wartości brutto za wykonanie przedmiotu umowy skoro ustępy 2.3. i 4
paragrafu 5 zawierają ściśle określoną metodę obliczania należnego wykonawcy
wynagrodzenia za wykonaną usługę? W konsekwencji jakie jest uzasadnienie wprowadzenia
do projektu umowy dwóch niezależnych reżimów określenia należnego wykonawcy
wynagrodzenia tj. wynagrodzenia maksymalnego określonego kwotowo i wynagrodzenia
uzależnionego od ilości faktycznej wywiezionych odpadów?
Odp. 4.: Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości
wynikającej z przemnożenia cen jednostkowych oraz odpowiadających im ilości usług lecz
nie więcej niż maksymalna wartość umowy brutto. Jeżeli ilość usług realizowanych przez
Wykonawcę powodować będzie przekroczenie maksymalnej wartości umowy wymagane
będzie przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia uzupełniającego, co zostało
przewidziane w niniejszym postepowaniu.
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