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Wyjaśnienia treści SIWZ i Zmiana treści SIWZ- Wszyscy wykonawcy 
 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane:  

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1279R Róża – Stara Jastrząbka w km 6+419,00 - 

5+429,00  (km lokalny 0+520,00 – 1+510,00) w m. Stara Jastrząbka” prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych–  

Numer ogłoszenia: 577336-N-2019 ; data publikacji: 23.07.2019r., oraz na stronie 

internetowej Zamawiającego: www.zdp.rde.pl w dniu 23.07.2019 r. i na tablicy ogłoszeń  

w siedzibie Zamawiającego w dniu 23.07.2019 r. 
 Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) - ZAMAWIAJĄCY informuje, że w dniach od 
23.07.2019r. – do 05.08.2019r. drogą elektroniczną (e-mail), otrzymał wnioski - zapytania o 
wyjaśnienie treści SIWZ. Treść zapytań jest zamieszczona poniżej, bez ujawniania źródła 
zapytań.  
Zamawiający udziela wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania oraz zamieszcza je na stronie 
internetowej www.zdp.rde.pl w zakładce: Przetargi –Aktualne. 
 
Pytania  od Wykonawcy : 
Pytanie nr 1: 
Dotyczy wzór umowy § 1 uwaga 1 Wnosimy o ustalenie hierarchii dokumentów, uwzględniając 
również projekt budowlany, o którym mowa w § 3 celem uniknięcia sporów w przypadku rozbieżności 
pomiędzy poszczególnymi dokumentami, który z nich jest wiążący. 
Ad.1. W pytaniu nie wykazano o jakie rozbieżności chodzi . Nie ma hierarchii ważności 
pomiędzy załączonymi dokumentami.  
Zgodnie z art. 31 ust.1 ustawy Pzp  „Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty 
budowlane za pomocą dokumentacji projektowej  oraz specyfikacji technicznej wykonania  
i odbioru robót budowlanych” 
Pytanie nr 2: 
Dotyczy wzór umowy § 7 ust. 7.1 Wnosimy o dookreślenie skutki ewentualnych wypadków powstałych 
z winy Wykonawcy 

Ad.2. Żądanie jest bezzasadne ponieważ, celem zapisu było określenie wszystkich 
ewentualnych skutków negatywnych wypadków wynikających z robót budowlanych , 
których nie sposób jest wymienić. 
Pytanie nr 3: 
3. Dotyczy wzór umowy § 10 ust. 10.2 Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie w jakim 
terminie będzie następować potwierdzenie inspektora? 

 
Ad.3. Potwierdzi niezwłocznie, bez zbędnej zwłoki . 
 
Pytanie nr 4: 
4. Dotyczy wzór umowy § 10 ust. 10.2 Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie co w 
przypadku, gdy Zamawiający zaniżył przedmiary (bez względu na tego przyczynę) i w wyniku obmiaru 
wartość robót przekroczy kwotę wskazaną w §10 ust.1 ? Czy Wykonawca ma zaprzestać wykonania 
umowy czy oczekiwać na podpisanie Aneksu? 

Ad.4.Informuje się, że wynagrodzenie określone w §10 ust.1 ma charakter stały . Jeżeli 
są zastrzeżenia co do przedmiaru robót można zgłosić w tym zakresie protest do 
specyfikacji. Przedmiar jest wyliczony prawidłowo. Wykonawca ma obowiązek 
dokładnego sprawdzenia przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego. 
 
 



Pytanie nr 5: 

5. Dotyczy wzór umowy § 11 ust. 11.2 Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy 
Zamawiający przewiduje fakturowanie częściowe? Wnosimy o zmianę formy rozliczenia na 
fakturowanie częściowe do 90% wartości umowy. 
Ad.5.Zamawiający nie przewiduje faktur częściowych. 
 
Pytanie nr 6: 

6. Dotyczy wzór umowy § 18 ust. 18.3 Wnosimy o usunięcie zapisu. Wykonawca może 
odmówić usunięcia wady, gdyby to nie było możliwe, albo wymagałoby nadmiernych 
kosztów. W zakresie rękojmi za wady, mają odpowiednio zastosowanie przepisy umowy o 
sprzedaży 
Ad.6. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie tego zapisu. 
 
Pytanie nr 7: 

7. Dotyczy wzór umowy § 19 ust. 19.5 Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie co 
Zamawiający będzie brał pod uwagę przy wyznaczaniu terminu na usunięcie wad? 
Ad.7. „Termin usunięcia wad będzie ustalony przez inspektora nadzoru stosownie do 
zasad przewidzianych w sztuce budowlanej, które umożliwiają niezwłoczne usunięcie 
danych wad budowlanych. Termin ten będzie ustalony po uzyskaniu opinii w tej 
sprawie u Wykonawcy” 
 
Pytanie nr 8: 
8. Dotyczy wzór umowy § 20 ust. 20.2 pkt. a) Wnosimy o zmianę „za każdy dzień zwłoki”  

Ad.8. Zamawiający wyraża zgodę na zapis: 
„a) za każdy dzień zwłoki w nieterminowym wykonaniu określonego w niniejszej 
umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto 
za każdy dzień opóźnienia.” 
  
Pytanie nr 9: 
9. Dotyczy wzór umowy § 20 ust. 20.2 pkt. b) Wnosimy o zmianę „za każdy dzień zwłoki” 

Ad.9.Zamawiający wyraża zgodę na powyższy zapis: 
 „b) za każdy dzień zwłoki w nieterminowym usunięciu stwierdzonych w czasie 
odbioru, gwarancji i rękojmi, wad w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto 
za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad  .” 
 
Pytanie nr 10: 

10. Dotyczy wzór umowy § 20 ust. 20.9 Wnosimy o dookreślenie, iż kara za zwłokę/ 
opóźnienie i kara za odstąpienie od umowy nie podlegają kumulacji. Zgodnie z wyrokiem 
Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 lipca 2008 r. (sygn. akt: V ACa 199/08) nie jest 
dopuszczalnym kumulowanie kary umownej za odstąpienie od umowy z karą za opóźnienie 
w terminowym zakończeniu zadania. 
Ad.10. Zapis w umowie należy rozumieć w ten sposób, że jeżeli strony przewidziały w 
umowie możliwość kumulacji kar umownych , co do zasady sąd powinien uwzględnić 
taką możliwość z uwagi na zapisy umowne mieszczące się w granicach swobody 
umów. 
Pytanie nr 11: 

11. W załączonej dokumentacji brak projektu stałej organizacji ruchu. Prosimy o 

uzupełnienie dokumentacji. 

Ad.11. Nie dotyczy 
 

 

„Zgodnie z art. 38 ust.1a ustawy Pzp, wnioski o wyjaśnienia treści SIWZ, które 
wpłynęły i będą wpływać po upływie w-w terminu lub będą dotyczyć już udzielonych 
wyjaśnień - Zamawiający pozostawia bez rozpoznania. 
Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych przedłużenie terminu 
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków.” 



 

II. Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), w związku z udzieleniem odpowiedzi na zapytania 

wykonawców, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia: W CZĘŚCI II SIWZ (WZÓR UMOWY) w załączeniu jak wyżej. 

 

 
 

 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1 x ZDP w Dębicy, w celu zamieszczenia dokumentu na stronie internetowej + Załączniki 
1 x a/a 
 
 
 
 


