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Odpowiedzi na pytania oferentów, 13.08.2020 

1. Prosimy o przekazanie wzoru umowy  

Na etapie składania ofert nie przedstawiamy wzoru umowy. Z rzeczy najistotniejszych 
możemy Państwa poinformować, że musimy skutecznie zabezpieczyć dotrzymanie 
terminu zakończenia prac, ponieważ sami uzyskawszy dofinansowania publiczne 
inwestycji bezwzględnie zmuszeni jesteśmy zrealizować i rozliczyć inwestycję do końca 
br. A zatem istotne będą m.in. zapisy o karach umownych za niedotrzymywanie ww. 
terminu, kwestia zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy, czy też gwarancja 
na wykonaną przez Państwa usługę.  

2. Prosimy o określenie rodzaju wynagrodzenia (ryczałt, kosztorys)  

Tylko i wyłącznie ryczałt.  

3. Prosimy o określenie terminu płatności za faktury (2 raty)  

Pierwsza po wykonaniu najlepiej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, druga po 
podpisaniu bezusterkowego końcowego protokołu odbioru. 

Mamy świadomość, że wykonanie nawierzchni (co zawiera także) drenaż to większa 
część inwestycji, dlatego na etapie ustalania szczegółowych zapisów umowy możliwe 
jest określenie mniejszego zakresu wykonania prac, aby móc uruchomić pierwszą 
płatność. 

4. Czy zabezpieczenie będzie można przedłożyć w formie gwarancji ubezpieczeniowej? 
Jest to najbardziej popularna forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
zamówieniach publicznych.  

Tak, ponieważ jest to, co do zasady taki sami instrument jak gwarancja bankowa, gdzie 
rolę gwaranta zamiast banku pełni towarzystwo ubezpieczeniowe.  

5. Na jaki okres ma być wniesione zabezpieczenie?  

Myślimy o dacie do 15 grudnia br., tj. miesiąc dłużej od terminu zakończenia umowy z 
uwzględnieniem czasu na usunięcie ewentualnych usterek zawartych w protokole po 
odbiorze końcowym.  

6. W jakiej wysokości ma być wniesione zabezpieczenie?  

Odpowiedź nr 28 z dnia 12.08. br. 

7. Czy informacja z banku (z lipca br.) potwierdzająca wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytowa wykonawcy będzie przez Państwa przyjęta jako 
wykazanie, że posiadamy środki finansowe niezbędne do wykonania co najmniej 60% 
kosztów inwestycji?  
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Oczekujemy Informacji z banku nie starszej niż data zamieszczenia naszego zapytania 
ofertowego, tj.  7.08.br. 

8. Czy mają Państwo gotowe formularze, na których moglibyśmy przygotować ofertę?  

Nie, proszę przygotować ofertę we własnym zakresie w przekonaniu jak najlepszego 
zaprezentowania swojej firmy i usług. 

9. Z jakiego materiału mają być maszty oświetleniowe i jaka kolorystyka? 
 
Względem materiału odpowiedź na pytanie nr 17 z dnia 12.08. br. 
Kolorystyka szara lub biała. 

 
10. Oprawy typu m-h są trudno dostępne. Czy można zamienić na oprawy typu LED? 

Tak. 

11. Prosimy o zamieszczenie obliczeń natężenia naświetlenia. 

W odrębnym załączniku obliczenia natężenia oświetlenia. 


