Wrocław, 17.08.2020 r.

Pytania wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego
dla:
postępowania konkurencyjnego na wybór Niezależnego Doradcy Technicznego Banków w
związku z planowanym zawarciem umowy kredytów pomiędzy Dolnośląskim Parkiem
Innowacji i Nauki S.A. oraz konsorcjum Banków w składzie: Bank Gospodarstwa Krajowego
i Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., z której środki przeznaczone będą na
sfinansowanie realizacji Dolnośląskiego Centrum Sportu w Jakuszycach

Pytanie nr 1:
W związku z otrzymanym zapytaniem ofertowym dla Postępowania konkurencyjnego na
wybór Niezależnego Doradcy Technicznego Banków w związku z planowanym zawarciem
umowy kredytów pomiędzy Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki S.A. oraz konsorcjum
Banków w składzie: Bank Gospodarstwa Krajowego i Powszechna Kasa Oszczędności Bank
Polski S.A., z której środki przeznaczone będą na sfinansowanie realizacji Dolnośląskiego
Centrum Sportu w Jakuszycach zwracamy się z prośbą o zmianę projektu umowy w zakresie
§ 14 ust. 5. Wnosimy o wprowadzenie zapisów dotyczących ograniczenia całkowitej
odpowiedzialności Wykonawcy do wysokości wymaganej przez Zamawiającego Polisy OC tj.
do kwoty 500 tyś zł. Wnosimy także o wyłączenie z odpowiedzialności utraconych korzyści
oraz

szkód

pośrednich.

Brak

wprowadzenia

maksymalnej

odpowiedzialności

odszkodowawczej może przyczynić się do braku możliwości złożenia ofert przez
wykonawców lub do podwyższenia cen ofertowych ze względu na podwyższone ryzyko po
stronie wykonawców.
Proponowany zapis umowny: Zamawiający, zastrzega sobie prawo dochodzenia na
zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kwot kar umownych.
Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest do kwoty
500 000 zł. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek utracone korzyści
lub szkody wtórne lub pośrednie poniesione przez Zamawiającego.
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Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy we wnioskowanym zapisie.

Pytanie nr 2:
Czy uznają Państwo zaświadczenie z ZUS wydane 07.07.2020 ?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zmienia warunek udziału w postępowaniu w rozdziale VI pkt. 6 w
następujący sposób:
„6. Brak zaległości z ZUS i US - Zaświadczenia nie starsze niż 3 miesiące”.

Pytanie nr 3:
Piszę do Państwa ponieważ chciałam się zapytać, czy podczas składania oferty można
przedstawić zaświadczenie o braku zaległości ZUS i US z datą czerwcową a dokładnie
koniec czerwca, albo dostarczyć aktualne w późniejszym terminie? Zważywszy na okres
urlopowy, otrzymaliśmy wiadomość, że na zaświadczenie czeka się min. 7 dni roboczych.
Stąd moje pytanie, czy pomimo posiadania starszego niż miesiąc zaświadczenia wciąż
możemy złożyć ofertę?
Proszę o informację.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zmienia warunek udziału w postępowaniu w rozdziale VI pkt. 6 w
następujący sposób:
„6. Brak zaległości z ZUS i US - Zaświadczenia nie starsze niż 3 miesiące”.
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