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Uczestnicy  postępowania  

Nr WZ.272.25.2022 
 
 
 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 
1689 K Budzów- Trzebunia- Stróża długości 1506,5 mb na odcinku w km od 10+123,50 do km 
11+630,00 w miejscowości Bieńkówka, Powiat Suski” 
 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 3 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 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. Dotyczy §2 projektu umowy: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy 
dokumentacja udostępniona przez Zamawiającego opisująca przedmiot umowy, wskazana w  
§ 2 projektu umowy - jest kompletna, nie zawiera błędów i posiada wszelkie niezbędne dane 
do prawidłowej realizacji zadania? Czy opis przedmiotu zamówienia został opracowany 
zgodnie z art. 99 ust.1 PZP?  
Odpowiedź: Dokumentacja techniczna została sporządzona przez profesjonalnego 
wykonawcę zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych. 
 

Pytanie 2. Dotyczy §3 ust.1 projektu umowy: Prosimy o doprecyzowanie zapisów w następujący 
sposób: „Termin przekazania kompletnego placu budowy do dnia ……………………………...”  
Odpowiedź: § 3 pkt 1 projektowanych postanowień umowy pozostaje bez zmian. 
 

Pytanie 3. Dotyczy §4 projektu umowy: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy 
dokumentacja udostępniona przez Zamawiającego, o której mowa w niniejszym paragrafie - 
jest kompletna, nie zawiera błędów i posiada wszelkie niezbędne dane do prawidłowej 
realizacji zadania? Czy opis przedmiotu zamówienia został opracowany zgodnie z art. 99 ust.1 
PZP?  
Odpowiedź: Dokumentacja techniczna została sporządzona przez profesjonalnego 
wykonawcę zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych. 

 
Pytanie 4. Dotyczy §7 projektu umowy: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie i 

jednocześnie doprecyzowanie zapisów, tj. kiedy, w jakim terminie i w jaki sposób 
Zamawiający wskaże Wykonawcy granice terenu budowy? Czy będzie to równoczesne z 
przekazaniem kompletnego terenu budowy?  
Odpowiedź: W trakcie przekazania placu budowy nastąpi wskazanie jej terenu. 
 

Pytanie 5. Dotyczy §14 ust.2 pkt. 1) lit. a) projektu umowy: Prosimy o dopracowanie zapisów 
poprzez ich następującą zmianę: 
„a) za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie odbioru końcowego całości przedmiotu 
umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za przedmiot odbioru 
za każdy dzień zwłoki” 
Wnosimy o doprecyzowanie kar umownych za zwlokę w realizacji i ustalenie ich jedynie dla 
całości inwestycji. Nie można podwójnie karać Wykonawcy za to samo przewinienie. 
Opóźnienie w realizacji terminów pośrednich można nadrobić na późniejszych etapach i 
dotrzymać termin zakończenia realizacji PU. Proponowany przez Zamawiającego podział kar 
jest niewspółmierny do poziomu zawinienia Wykonawcy, czym narusza art. 16 pkt 3 PZP. 
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Stosowanie kar umownych, a w tym ustalanie ich wysokości powinno mieć charakter 
prewencyjny, a nie uciążliwy dla Wykonawcy i mogący skutkować ponoszeniem przez niego 
rażących strat. 
Odpowiedź: §14 ust.2 pkt. 1) lit. a) projektowanych postanowień umowy pozostaje bez 
zmian. 
 

Pytanie 6. Dotyczy §14 ust.2 pkt. 1) lit. d) projektu umowy: Wnosimy o zmniejszenie wysokości 
kar z dotychczasowej kwoty ustalonej jako 0,1% wartości wynagrodzenia brutto, na 0,01% 
wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.  
Odpowiedź: §14 ust.2 pkt. 1) lit. d) projektowanych postanowień umowy pozostaje bez 
zmian. 
 

Pytanie 7. Dotyczy §14 ust.2 pkt. 1) lit. e) projektu umowy: Wnosimy o zmniejszenie wysokości 
kar do kwoty 500 zł. Proponowana przez Zamawiającego wysokość kary jest niewspółmierna 
do rodzaju zawinienia Wykonawcy, czym narusza art. 16 pkt 3 PZP. 
Stosowanie kar umownych, a w tym ustalanie ich wysokości powinno mieć charakter 
prewencyjny, a nie uciążliwy dla Wykonawcy i mogący skutkować ponoszeniem przez niego 
rażących strat. 
Odpowiedź: § 14 ust. 2 pkt 1 lit.  e) projektowanych postanowień umowy pozostaje bez 
zmian. 
 

Pytanie 8. Dotyczy §14 ust.4 projektu umowy: Wnosimy o zmniejszenie wysokości łącznej 
wartości kar do 10% wartości wynagrodzenia brutto. Proponowana przez Zamawiającego 
wysokość kary jest niewspółmierna do rodzaju zawinienia Wykonawcy, czym narusza art. 16 
pkt 3 PZP. 
Stosowanie kar umownych, a w tym ustalanie ich wysokości powinno mieć charakter 
prewencyjny, a nie uciążliwy dla Wykonawcy i mogący skutkować ponoszeniem przez niego 
rażących strat. 
Odpowiedź: § 14 ust. 4 projektowanych postanowień umowy pozostaje bez zmian. 
 

Pytanie 9. Dotyczy §15 ust.2 projektu umowy: Prosimy o wprowadzenie jasnych zapisów 
informujących o tym czy Zamawiający będzie czy nie będzie dokonywać odbiorów 
częściowych robót. Projektowane zapisy są nieprecyzyjne i mogą wprowadzać Wykonawcę w 
błąd co do częstotliwości wypłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszej umowy. 
Jednocześnie pozostają w sprzeczności z §17 projektu umowy określającym, iż będą 
wystawiane faktury przejściowe do pułapu stanowiącego 95% wartości wynagrodzenia 
umownego.  
Odpowiedź: § 15 ust. 2 projektowanych postanowień umowy pozostaje bez zmian. 
 

Pytanie 10. Dotyczy §15 ust.3 projektu umowy: Prosimy o wprowadzenie jasnych zapisów 
informujących o tym czy Zamawiający będzie czy nie będzie dokonywać odbiorów 
częściowych robót. Projektowane zapisy są nieprecyzyjne i mogą wprowadzać Wykonawcę w 
błąd co do częstotliwości wypłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszej umowy. 
Jednocześnie pozostają w sprzeczności z §17 projektu umowy określającym, iż będą 
wystawiane faktury przejściowe do pułapu stanowiącego 95% wartości wynagrodzenia 
umownego.  
Odpowiedź: § 15 ust. 3 projektowanych postanowień umowy pozostaje bez zmian. 
 

Pytanie 11. Dotyczy §15 ust. 5 projektu umowy: Prosimy o doprecyzowanie postanowień ustępu, 
iż zapisy te odnoszą się jedynie do obioru końcowego. 
Odbiory częściowe służą jedynie do rozliczeń finansowych pomiędzy stronami. Odbiór 
końcowy stwierdza należyte wykonanie całości Przedmiotu Umowy, poprawność 
wykonanych robót. 
Odpowiedź: § 15 ust. 5 projektowanych postanowień umowy pozostaje bez zmian. 
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Pytanie 12. Dotyczy §16 ust.5 projektu umowy: Prosimy o zmianę zapisów poprzez ich ujęcie w 

następujący sposób: 
„W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się usunąć zgłoszone usterki w 
terminie 14 dni od daty zgłoszenia lub a w sytuacji, w której z uwagi na charakter wady i 
wymogi technologiczne związane z jej usunięciem, termin ten okaże się za krótki w odrębnie 
innym ustalonym przez Strony Zamawiającego terminie w skierowanym do Wykonawcy 
wezwaniu” odpowiednim do rodzaju wady, jej charakteru, wymogów technologicznych i 
możliwości Wykonawcy związanych z jej usunięciem – a w przypadku konieczności 
zamówienia materiałów, będzie uwzględniał również czas oczekiwania na ich dostawę” 
Odpowiedź: § 16 ust. 5 projektowanych postanowień umowy pozostaje bez zmian. 
 
 

 
W związku z udzielonymi odpowiedziami oraz koniecznością udzielenia odpowiedzi w 

późniejszym terminie na pozostałe pytania, które wpłynęły w postępowaniu – zmianie ulega termin 
składania i otwarcia ofert na dzień 18.10.2022r. do godz. 10:00- składanie ofert, natomiast otwarcie 
ofert nastąpi w dniu 18.10.2022 r.  o godz. 12:00. 
 
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 18.10.2022 r. 
do godz. 10:00” 

 
- Rozdz. 9 pkt 9.4 swz otrzymuje brzmienie: 

„ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.10.2022 r. o godz. 12:00 przy użyciu miniPortalu.” 
 

- Rozdz. 10 pkt 10.1 swz otrzymuje brzmienie: 
„Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 16.11.2022 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 
 

WICESTAROSTA  
 

mgr Zbigniew Hutniczak 
 


