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Uczestnicy  postępowania  

Nr WZ.272.4.2022 
 
 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: „Modernizacja dróg powiatowych nr 1688K 
w Żarnówce i Wieprzcu, 1697K w Lachowicach, 1691K w Juszczynie, 1705K w Marcówce, 1690K w 
Zawoi” 
 

Działając na podstawie art. 284 ust. 3  oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. ), zwanej dalej ustawą, informuję, że 
wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawcy do treści specyfikacji warunków zamówienia. 

W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając stosownej odpowiedzi. Zapisy 
niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.  
 

Pytanie 1. Dot. wzoru umowy – par. 15 ust. 2 – prosimy o modyfikację zapisu. W 
obecnym kształcie Wykonawca będzie mógł wystąpić o odbiór robót dopiero po 
upływie terminu końcowego zadania tj. 7 miesiącach, pomimo wykonania prac 
wcześniej - np. po 2 lub 3 miesiącach. W związku z tym poniesie wysokie koszty 
finansowania inwestycji przez kolejne miesiące do czasu zapłaty, co w znaczny sposób 
wpłynie na cenę oferty.  
Prosimy o zatem o zmianę zapisu który umożliwi odbiór prac niezwłocznie po ich 
zakończeniu, co wpłynie na obniżenie wysokości oferty. 
Odpowiedź:  Zamawiający nie dokonuje zmian w przedmiotowym zakresie. 
 

Pytanie 2. W związku z zapisami wzoru umowy – par. 15 ust. 2 oraz par. 3 ust. 1 i 2 – czy 
Zamawiający dopuści zmianę terminu przekazania placu budowy oraz rozpoczęcie prac 
w terminie pozwalającym na zakończenie terminowe zadania, jednakże prace 
rozpoczęłyby się np. w 4 lub 5 miesiącu trwania umowy? Pozwoli to Wykonawcy na 
zminimalizowanie kosztów finansowania inwestycji i obniżenie wartości oferty.  
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w przedmiotowym zakresie. 
 

Pytanie 3. W związku z finansowaniem niniejszej inwestycji w ramach Programu „Polski 
Ład”, wnosimy o wskazanie wkładu własnego Zamawiającego. 
Odpowiedź: Wkład własny Zamawiającego wynosi 5% przewidywanej wartości 
inwestycji. 
  

Pytanie 4. W związku z udziałem wkładu własnego Zamawiającego w finansowaniu 
niniejszej inwestycji, wnosimy o dodanie płatności częściowej do wysokości wkładu 
własnego Zamawiającego, co pozostaje w zgodzie z par. 7 ust. 5 Załącznika nr 1 do 
Uchwały Rady Ministrów nr 84 z dnia 01.07.2021 r.  
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza płatności częściowych. Przewiduje się 
udzielenie zaliczki zgodnie z § 18 projektowanych postanowień umowy. 
 

Pytanie 5. Prosimy o informacje czy Zamawiający dopuści zamknięcie dróg na czas 
ułożenia nawierzchni bitumicznej celem układania nawierzchni pełną szerokością drogi. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zamknięcie dróg na czas ułożenia 
nawierzchni bitumicznej celem układania nawierzchni pełną szerokością drogi. 
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W związku z udzielonymi odpowiedziami zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert na 
dzień 25.03.2022r. do godz. 10:00- składanie ofert, natomiast otwarcie ofert nastąpi w dniu 
25.03.2022 r.  o godz. 11:00. 
 
Zmianie ulegają następujące zapisy SWZ: 
 
- Rozdz. 9 pkt 9.1 swz otrzymuje brzmienie: 

„ Ofertę należy złożyć w sposób określony w rozdz. 8 SWZ nie później niż do dnia 25.03.2022 r. 
do godz. 10:00”  

 
- Rozdz. 9 pkt 9.4 swz otrzymuje brzmienie: 

„ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.03.2022 r. o godz. 11:00 przy użyciu miniPortalu.” 
 
- Rozdz. 10 pkt 10.1 swz otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 22.04.2022 r. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert” 

 
Stosownie do art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 5 i ust. 7  ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia 

niniejsze wyjaśnienia i zmiany na stronie internetowej prowadzonego postępowania i są one dla 
Wykonawców wiążące.   

 
z  poważaniem 
 

STAROSTA SUSKI 
 

mgr Józef Bałos 
 


