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URZĄD GMINY ZŁOTA 

ul. Sienkiewicza 79 
28-425 Złota 

woj. świętokrzyskie 
tel. 41 R5g1Po1 fy /11 	A1R48 

Złota dnia 25-09-2018 

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 

W związku z zapytaniem skierowanym do Zamawiającego w postępowaniu 
pn. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na 
terenie Gmin Działoszyce, Michałów i Złota, działając na podstawie 	art. 38 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień  publicznych (Dz.0 z 2017 r poz.1579 
z późn. zm.) zwanej dalej ustawą  P.z.p. , udzielamy następującej odpowiedzi. 

Pytanie 1.  1, Zamawiający wyznaczył  termin realizacji zamówienia oraz podzielił  je na 

poszczególne etapy zgodnie z § 4 ust. 2 wzoru umowy, jak poniżej: 

2. 	 Wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w terminie 

I ETAP - do 25"-11-2018r. 

II ETAP - do 31-08-2019r. 

Zamawiający wyznaczył  termin składania ofert na dzień  03.10.2018 r. Termin związania ofertą  wynosi 30 

dni, więc upłynie 03.11.2018 r., czyli Wykonawcy pozostaje ok, /5 dni roboczych na wykonanie 

pierwszego etapu zamówienia. 

Jednocześnie zgodnie z § 12 ust. 2 pkt. 2 wzoru umowy; 

2) za zwłokę  w wykonaniu robót, w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia, za każdy rozpoczęty dzień  zwłoki, 

liczony od terminu, o którym mowa w § 4 ust. 2 urnowy do dnia ich wykonania. 

Tak ukształtowany zakres terminów realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego w stosunku do 

obowiązków Wykonawcy z istoty swej wprowadza brak symetrii we ,wzajemnych prawach i obwiązkach 

stron, co jest istotne z punktu widzenia zasad współżycia społecznego i zasady swobody umów, wynikającej 

z art. 353 1 Ku., która stanowi, że strony zawierające umowę  mogą  ułożyć  stosunek prawny według swego 

uznania, byleby jego treść  lub cel nie sprzeciwiały się  właściwości (naturze) stosunku, ustawie, ani zasadom 

współżycia społecznego . Tym samym w żądanie od Wykonawcy wykonania okrcślonej części zobowiązania 

pozostająca w rażącej dysproporcji czasowej w stosunku do pozostałej części zobowiązania; stanowiącej 

o jego kompletności, w warunkach niemożliwych do wykonania, pozostaje w sprzeczności z możliwością  
nałożenia na Wnioskodawcę  kary umownej za niedotrzymanie (opóźnienie), niemożliwych do dotrzymania 

terminów wykonania zobowiązania, a także pozostaje w sprzeczności z oceną  tego zobowiązana pod kątem 

przesłanek z art. 58 § 2 Kc.. 

Wnioskujemy o zmianę  zapisów umowy: 

Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 31.08.2019 

Bez terminu pośredniego realizacji. 

Odp. Zamawiający przedłuża termin wykonania I ETAPU do dnia 31-12-2018 

Termin zakończenia II ETAPU pozostaje bez zmian. 
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