
Smyków, dnia 15.09.2022 r. 

Nr postępowania: ZP.271.11.2022   

 

Wyjaśnienie treści SWZ nr 3 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: 

Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Smyków GT-1 w miejscowości Wólka 
Smolana 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 284 oraz 286 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm. – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane 

pytania oraz modyfikuje treść SWZ: 

 

Pytanie 1: 

§ 1 ust. 6 (prawidłowo ust.7) pkt 2) – zwracam uwagę, na nieprawidłową numerację dwa razy pojawia 

się ust. 6, w postanowieniu tym mowa jest o konieczności uwzględnienia przy przygotowywaniu przez 

Wykonawcę harmonogramu rzeczowo finansowego, terminów przewidzianych w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym NFOŚiGW w związku z powyższym prosimy o przekazanie ww. harmonogramu 

rzeczowo-finansowym NFOŚiGW przed złożeniem oferty.  

Odpowiedź: 

Zmieniono numerację 

Harmonogram powinien uwzględniać terminy wykonania poszczególnych części zamówienia i 

terminy płatności określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik 11 

od SWZ. 

 

Proszę o usunięcie postanowieniu pkt 3) ewentualnie dokonanie następującej zmiany: „Harmonogram 

zostanie zatwierdzony w terminie pięciu dni roboczych od daty jego otrzymania lub zwrócony do 

poprawienia z uzasadnionymi uwagami, które Wykonawca w miarę możliwości uwzględni należy 

zmienić (uwzględnić). Harmonogram w miarę możliwości z uwzględnionymi zmianami należy w terminie 

dwóch dni od daty zgłoszenia uwag przedłożyć do ponownego zatwierdzenia.” 

Odpowiedź: 

Zapisy pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 2: 

§ 1 ust. 9 – postanowienia zawiera nieprawidłowe odesłanie do ust. 6 pkt. 2 prawidłowo powinno być 

odesłanie do ust. 7 pkt 2, prosimy o dokonanie ww. zmiany. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu. 

 

Pytanie 3: 

§ 3 ust. 2– wnioskujemy o wykreślenie tego postanowienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie 4: 

§ 3 ust. 3– umowa przewiduje nielimitowaną odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy ponadto 

umowa nie przewiduje odpowiedzialności Zamawiającego za LIH w związku z tym wnioskujemy o 

zmianę tego postanowienia na następujące: „Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody 

i straty, które spowodował powstały z winy umyślnej Wykonawcy w czasie realizacji przedmiotu umowy 

wobec Zamawiającego i osób trzecich. Wszelka odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy jest 

ograniczona do wysokości Ceny ryczałtowej określonej w § 10 ust. 1 Umowy. Zamawiający odpowiada 

za uszkodzenie, bądź utratę narzędzi, urządzeń i materiałów Wykonawcy podczas wykonywania prac 

chyba, że szkoda powstała z wyłącznej winy Wykonawcy. Odpowiedzialność Zamawiającego 

ograniczona jest do uśrednionej rynkowej wartości uszkodzonych lub utraconych narzędzi, materiałów 

lub urządzeń.” 

Odpowiedź: 



Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie 5: 

§ 6 ust. 1 pkt 1)-8) – wnioskujemy o zmianę tego postanowienia tak, aby w ramach Ceny ryczałtowej 

Wykonawca zobowiązany był do wykonania prac określonych w pkt 8) powstałych z winy umyślnej 

Wykonawcy: „zapewni przywrócenie do stanu pierwotnego wjazdów, ogrodzeń oraz miejsc 

realizowanych robót, które uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu z winy umyślnej Wykonawcy w tym celu 

wykonawca będzie zobowiązany przekazać Inspektorowi Nadzoru kopię protokołu odbioru z każdej 

posesji przywrócenia do stanu pierwotnego miejsc realizowanych robót odebranych bez uwag przez 

właściciela posesji lub przedstawienia dokumentacji fotograficznej miejsca realizowanych robót przed 

rozpoczęciem i po jego zakończeniu w celu udowodnienia przywrócenia do stanu pierwotnego, jeżeli 

właściciel posesji odmówił przyjęcia robót.” 

Odpowiedź: 

Zapis wskazanego paragrafu pozostaje bez zmian.  

 

Pytanie 6: 

§ 17 – wnioskujemy o doprecyzowanie, że odstąpienie będzie miało charakter częściowy i będzie ze 

skutkiem ex nunc a w zakresie należycie wykonanej części robót Zamawiający dokona Wykonawcy 

zapłaty wynagrodzenia za tę część wykonanych prac. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami § 20 ust. 6: 

„W razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający 

zobowiązany jest do dokonania odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, 

zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejęcia placu budowy.” 

 

Pytanie 7: 

§ 18 ust. 6 pkt 1) – wnioskujemy o zmianę tego postanowienia w taki sposób, aby okres wskazany w 

tym postanowieniu był równy okresowi gwarancji określonemu w ust. 1. Warunki gwarancji zostały 

określone we wzorze dokumentu gwarancyjnego. 

Odpowiedź: 

Zapis wskazanego paragrafu pozostaje bez zmian.  

 

Pytanie 8: 

§ 18 ust. 8  - wnioskujemy o zmianę tego postanowienia  poprzez ograniczenie zakresu udzielanej 

gwarancji do usuwania stwierdzonych wad (usterek) w okresie gwarancji i rękojmi w terminie 

każdorazowo uzgodnionym przez Strony. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji wskazanego zapisu. Zapis  § 18 ust. 2 wzoru umowy, który 

otrzymuje brzmienie: 

 

W okresie gwarancyjnym i trwania rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia powstałych wad 

(usterek) jak również bieżących napraw i konserwacji w terminie ustalonym przez Strony, w przypadku 

dwu krotnego niezaakceptowania ustalonego terminu przez Wykonawcę termin zostanie wyznaczony 

przez Zamawiającego.  

 

Pytanie 9: 

§ 18 ust. 12  - wnioskujemy o zmianę tego postanowienia tak, aby termin napraw był każdorazowo 

uzgadniany przez Strony. 

Odpowiedź: 

Zapis paragrafu daje możliwość wydłużenia terminu, zapis pozostaje bez zmian.  

 

Pytanie 10: 

§ 19 ust. 1 pkt 1) – wnioskujemy o obniżenie zastrzeżonej w tym postanowieniu kary do wysokości 

0,05%. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody.  



 

Pytanie 11: 

§ 19 ust. 1 pkt 2) i 6)– wnioskujemy o zmianę podstawy ustalania wysokości kary umownej tak, aby 

podstawę stanowiło wynagrodzenie umowne brutto przewidziane w umowie o podwykonawstwo. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie 12: 

§ 19 ust. 1 pkt 5) – wnioskujemy o usunięcie tego postanowienia albowiem kara zastrzeżona w tym 

postanowieniu może być kumulatywnie naliczana wraz z przewidzianą w pkt 1). 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie 13: 

§ 19 ust. 4 – wnioskujemy o zmianę nieprawidłowego odesłanie do § 2 ust. 1 podczas, gdy prawidłowo 

powinno być odesłanie do § 10 ust.1 ponadto o dodanie na końcu tego postanowienia następującego 

zdania: „Łączna maksymalna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z wszelkich tytułów jest 

ograniczona do 100% ceny ryczałtowej brutto określonej w § 10 ust. 1 Umowy.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji w zakresie nieprawidłowego odesłanie, w pozostałym 

zakresie zapis paragrafu pozostaje bez zmian. § 19 ust. 5 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:  

Ustala się górny limit kar umownych na poziomie do 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 

1 umowy. Limit kar nie ogranicza wysokości dochodzenia odszkodowania. 

 

Pytanie 14: 

§ 20 ust. 2 – wnioskujemy o zastąpienie w tym postanowieniu słowa „opóźnieniu” słowem :”zwłoce” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji § 20 ust. 2 wzoru umowy, który otrzymuje 

brzmienie: 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od każdego ze zdarzeń 

wymienionych poniżej, gdy: 

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

2) zostanie zajęty cały majątek Wykonawcy; 

3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 

pisemnego wezwania Zamawiającego; 

4) Wykonawca pozostaje w zwłoce więcej niż 10 dni z realizacją harmonogramu finansowo 

rzeczowego. 

5) Konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

umowy – w terminie 14 dni od dokonania drugiej płatności. 

6) Okoliczności o których mowa w § 17 

 

Pytanie 15: 

§ 20 ust.5 pkt 2) – wnioskujemy o zmianę tego postanowienia w taki sposób, aby koszt prac, o których 

mowa obciążał Zamawiającego, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy Zamawiający będzie miał prawo naliczyć karę umowną przewidzianą w § 19 ust.1 pkt 11) 

nie ma zatem podstaw, aby Wykonawca był podwójnie karany i w związku z tym, aby koszty 

zabezpieczanie przerwanych robót obciążały Wykonawcę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie 16: 



Wnioskujemy o wskazanie minimalnej wartości zapewnionego zamówienia. Zgodnie bowiem z art. 433 

pkt 4) u. prawo zamówień publicznych Postanowienia umowy nie mogą przewidywać możliwości 

ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub 

wielkości świadczenia stron, tymczasem projekt umowy przewiduje możliwość ograniczenia przez 

Zamawiającego zakresu zamówienia bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia 

stron. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie precyzuje minimalnej wartości zapewnionego zamówienia. Zamawiający na 

obecnym etapie postępowania nie przewiduje ograniczenia zakresu zamówienia.  

 

Pytanie 17: 

Czy Zamawiający zaakceptuje na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej lub finansowej informację banku 

w formie Opini bankowej? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami rozdziału VIII ust. 2 pkt. 2a) SWZ wykonawca na wezwanie Zamawiającego 

zobowiązany jest przedłożyć: 

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym 

niż 3 miesiące przed jej złożeniem 

 

Pytanie 18: 

Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiającemu chodzi o ryzyka budowlane w OC, czy o polisę ryzyk 

budowlano-montażowych? 

Odpowiedź: 

Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu o których mowa w rozdziale VIII 

ust. 2 pkt. 2b należy przedłożyć: 

dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (wykonywaniem robót budowlanych) 

 

Pytanie 19: 

Czy Zamawiający wymaga ubezpieczenia NNW? Czy chodzi o nieszczęśliwy wypadek spowodowany 

pracami Wykonawcy, wówczas odszkodowanie jest wypłacane z OC Wykonawcy? 

Odpowiedź: 

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu taka polisa nie jest wymagana. 

 

Pytanie 20: 

Zasadniczo stawki VAT w wynagrodzeniu umownym będą przyjęte według tych obowiązujących na 

moment złożenia oferty, ewentualnie zawarcia umowy, nie ma gwarancji, że na moment wystawienia 

faktury pozostaną takie same, wobec czego wnioskujemy, aby zapis odpowiednio zmodyfikować 

zgodnie z powyższym, tj. że wartość zawiera VAT wg stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy, 

ewentualnie złożenia oferty (Załącznik Nr 2 do SWZ § 7 ust.2). 

Odpowiedź: 

Zapis pozostaje bez zmian.  

Zamawiający w § 10 wzoru umowy dodaje ust. 4, który otrzymuje brzmienie:  

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 może zostać zmienione w przypadku: 

1)  zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) na usługi budowlane i budowlano montażowe. 

Przy zmianie stawki VAT ulegnie zmianie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto pozostanie bez 

zmian. Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie w części wypłaconej Wykonawcy przed zmianą stawek 

podatku od towarów i usług (VAT); 

 

Pytanie 21: 

Wnosimy o zmianę § 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z aktualnego brzmienia:  
„2) nie prowadzą dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,  



3) nie wykonują robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej.”  
 na następujące:  
„2) nie prowadzą dokumentacji budowy zgodnie z ustawą prawo geologiczne i górnicze oraz 
aktami wykonawczymi do tej ustawy,  
3) nie wykonują robót zgodnie z dokumentacją projektową, o której mowa w § 1 ust. 3 oraz 

zasadami wiedzy technicznej.”  

 
W w/w. zakresie wykonawcę wiążą przepisy prawa geologicznego i górniczego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji § 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: 

2) nie prowadzą dokumentacji budowy zgodnie z ustawą prawo geologiczne i górnicze oraz aktami 
wykonawczymi do tej ustawy,  
3) nie wykonują robót zgodnie z dokumentacją projektową, o której mowa w § 1 ust. 3 oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

 

Pytanie 22: 

W celu doprecyzowania postanowienia zawartego w § 5 ust. 5 umowy, wnosimy o zmianę z 
aktualnego brzmienia:  
„5. Od daty protokolarnego przejęcia budowy do końcowego odbioru robót, Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za wszelkie szkody powstałe na budowie.  
na następujące (przez dodanie słowa „placu”):  

„ 5. Od daty protokolarnego przejęcia placu budowy do końcowego odbioru robót, Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za wszelkie szkody powstałe na budowie.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji § 5 ust. 5 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: 

Od daty protokolarnego przejęcia placu budowy do końcowego odbioru robót, Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za wszelkie szkody powstałe na budowie 

 

Pytanie 23: 

Wnosimy o zmianę § 8 ust. 2, z aktualnego brzmienia:  
„2. Materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) a zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst 
jednolity Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz dokumentacji.  
na następujące: 

„2. Materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz wymogom określonych w 
przepisach prawa geologicznego i górniczego, a także dokumentacji.”  
Wyjaśniamy że w trakcie robót objętych zakresem umowy stosowane będą maszyny i urządzenia co do 

których wymogi określą także przepisy prawa geologicznego i górniczego.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji § 8 ust. 2 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: 

Materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 

r. poz. 1213), zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. 

U. 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz wymogom określonych w przepisach prawa geologicznego i 

górniczego, a także dokumentacji 

 

Pytanie 24: 

Wnosimy o zmianę § 10 ust. 2, z aktualnego brzmienia”  
„2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie, zgodnie z 
projektem pozwoleniem na budowę, w oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy robót; do formy 
wynagrodzenia ma zastosowanie art. 632 K.C.  
na następujące:  
„2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie, zgodnie 
z dokumentacją projektową, w oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy robót; do formy 
wynagrodzenia ma zastosowanie art. 632 K.C.”  



Aktualny zapis jest niejasny, zwłaszcza, że nie jest wymagane pozwolenie na budowę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji § 10 ust. 2 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie, zgodnie z 

dokumentacją projektową, w oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy robót; do formy 

wynagrodzenia ma zastosowanie art. 632 K.C. 

 

Pytanie 25: 

W związku ze sprzecznym brzmieniem § 11 ust 1 i 2 (fakturowanie do 90% wartości wykonanych 
robót / wystawienia faktury częściowej do wysokości 90% wartości przedmiotu zamówienia) w zakresie 
wartości do której może nastąpić fakturowanie częściowe prosimy o zmianę ich brzmienia,  
z aktualnego:  
„1. Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie robót do wysokości 90% wartości robót 
wykonanych, nie częściej niż jeden raz w kwartale. Pierwsza faktura częściowa może zostać 
wystawiona nie wcześniej niż w styczniu 2023r.  
2. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury częściowej do kwoty 90% wartości przedmiotu 
zamówienia oraz faktury końcowej obejmującej pozostałe 10% wartości przedmiotu zamówienia.”  
 
na następujące:  
„1. Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie robót, nie częściej niż jeden raz w kwartale. 
Pierwsza faktura częściowa może zostać wystawiona nie wcześniej niż w styczniu 2023 r.  
2. Wykonawca jest uprawniony do wystawiania faktur częściowych do łącznej kwoty 90% 
wartości przedmiotu zamówienia oraz faktury końcowej obejmującej pozostałe 10% wartości 
przedmiotu zamówienia.”  
Zwracamy uwagę, że aktualne brzmienie ust. 1 byłoby sprzeczne z obowiązującymi przepisami – 

wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę na kwotę wykonanych i odebranych robót. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji § 11 ust. 1 i 2 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: 

1. Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie robót, nie częściej niż jeden raz w kwartale. 
Pierwsza faktura częściowa może zostać wystawiona nie wcześniej niż w styczniu 2023 r.  
2. Wykonawca jest uprawniony do wystawiania faktur częściowych do łącznej kwoty 90% wartości 
przedmiotu zamówienia oraz faktury końcowej obejmującej pozostałe 10% wartości przedmiotu 
zamówienia. 
 

Pytanie 26: 

Wnosimy o skrócenie, określonego w § 15 ust. 5 umowy, terminu na rozpoczęcie odbioru 
końcowego przez Zamawiającego (obecnie 14 dni od dnia zawiadomienia o gotowości) oraz 
określonego w § 15 ust. 6 czasu trwania odbioru (14 dni), które łącznie znacząco i niezasadnie wydłużą 
termin wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej, pomimo wykonanych robót. W związku z tym 
prosimy o zmianę powyższych terminów z 14 na 7 dni.  

Zwyczajowo, w tego rodzaju robotach jakim jest przedmiot zamówienia, przystąpienie do odbioru i 

odbiór robót następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zapis pozostaje bez zmian. Wskazany termin jest 

maksymalny.  

 

Pytanie 27: 

Wnosimy o podanie warunków i terminów dokonywania przez Zamawiającego odbiorów częściowych 
robót, których umowa nie precyzuje.  
Odpowiedź: 

W ocenie Zamawiającego zapisu § 15 wzoru umowy wskazują terminy i warunki odbiorów.  

 

Pytanie 28: 

Z uwagi na brzmienie art. 433 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wnosimy o zmianę 
brzmienia w § 20 ust. 2 pkt 4, z aktualnego:  
„4) Wykonawca pozostaje w opóźnieniu więcej niż 10 dni z realizacją harmonogramu finansowo 
rzeczowego”  
na następujące:  

„4) Wykonawca pozostaje w zwłoce więcej niż 10 dni z realizacją harmonogramu finansowo 

rzeczowego.” 

Odpowiedź: 



Zapis został zmieniony, patrz odpowiedź na pytanie 14 

 

Pytanie 29: 

Na podstawie art. 433 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wnosimy o określenie minimalnej 
wartości zamówienia objętego umową, którego wykonanie jest zagwarantowane w przypadku podjęcia 
przez Zamawiającego decyzji o rezygnacji z części zakresu robót do wykonania.  
Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie 16 

 

Pytanie 30: 

Wnosimy o zmianę brzmienia w § 21 ust. 3 pkt 1 lit j),  
„j) zmiana terminów cząstkowych bez zmiany terminu końcowego jest dopuszczalna w okolicznościach 
niespowodowanych działalnością Wykonawcy,  
na następujące:  

„j) zmiana terminów cząstkowych bez zmiany terminu końcowego jest dopuszczalna w 

okolicznościach niespowodowanych zawinionym działaniem Wykonawcy,” 

Odpowiedź: 

Zapis pozostaje bez zmian.  

 

Pytanie 31: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych przez 
Wykonawcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formacie PDF. W przypadku odpowiedzi 
twierdzącej prosimy o dodanie odpowiedniego zapisu w umowie ze wskazaniem adresu poczty 
elektronicznej, na który faktury mogą być przesyłane.  
Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

Adres skrzynki epuap na który Wykonawca będzie mógł przesyłać faktury to: 

/el7619inhq/SkrytkaESP. 

 

Pytanie 32: 

Prosimy o wyjaśnienie i ewentualnie doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie przez „operat 
powykonawczy do sprawdzenia”, powołany w § 15 ust. 2 pkt 2, ponad wymienione w tym punkcie 
dokumenty.  
Odpowiedź: 

Przez operat powykonawczy Zamawiający rozumie pisemne opracowanie zawierające 

dokumenty wskazane w § 15 ust. 2 pkt 2. 

 

Pytanie 33: 

Wnosimy o zmianę brzmienia w § 18 ust. 4, z aktualnego:  
„4. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw 
przedmiotu umowy w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiającego na ich realizację, 
Zamawiający ma prawo zaangażować innego Wykonawcę do usunięcia wad (usterek) oraz wykonania 
napraw, a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty wraz z naliczonymi karami 
umownymi za przekroczenie terminu usunięcia wad i usterek liczonych do faktycznego terminu ich 
wykonania przez wykonawcę lub innego Wykonawcę.”  
na następujące: 

„4. Jeżeli Wykonawca z własnej winy nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw 
przedmiotu umowy w wyznaczonym z uwzględnieniem § 18 ust. 5 pkt 6 umowy terminie, 
Zamawiający ma prawo zaangażować innego Wykonawcę do usunięcia wad (usterek) oraz 
wykonania napraw, a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty wraz z 
naliczonymi karami umownymi za przekroczenie terminu usunięcia wad i usterek liczonych do 
faktycznego terminu ich wykonania przez wykonawcę lub innego Wykonawcę.”  
Zaproponowane brzmienie odpowiada aktualnym postanowieniom § 18 ust. 5 pkt 6 umowy, zgodnie z 

którymi Zamawiający zobowiązany jest wyznaczyć termin usuniecie wady tak aby termin ten był możliwy 

do dotrzymania przez Wykonawcę ze względu na technologię jej usunięcia. 

Odpowiedź: 

Zapis pozostaje bez zmian.  

 

Pytanie 34: 

Wnosimy o zmianę brzmienia w § 19 ust. 2 pkt 1), z aktualnego:  



„1) za zwłokę w przekazaniu dokumentacji budowlanej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto 
określonego w § 10 ust. 1 umowy, licząc od terminu umownego na jej przekazanie;”  
na następujące:  
„12) za zwłokę w przekazaniu dokumentacji projektowej wraz z dokumentami zezwalającymi na 
wykonywanie robót w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, 
licząc od terminu umownego na jej przekazanie;”  
Przedmiot umowy ma być wykonany na podstawie dokumentacji projektowej, którą umowa definiuje, i 

którą Zamawiający zobowiązany jest przekazać Wykonawcy, nie zaś „budowlanej”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji § 19 ust. 2 pkt. 1 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: 

za zwłokę w przekazaniu dokumentacji projektowej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 10 ust. 1 umowy, licząc od terminu umownego na jej przekazanie 

 

Pytanie 35: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę podstawy naliczania kar umownych, o których mowa 
w § 19, to jest od wynagrodzenia netto (zamiast brutto)?  
Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 36: 

Wnosimy o zmianę brzmienia § 9 ust. 1, z aktualnego:  
„1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania polisy OC na kwotę nie mniejszą niż wartość złożonej 
oferty z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu 
umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi - od ryzyk budowlanych oraz 
od odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi 
robotami.”  
na następujące:  
„1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

(OC) na kwotę nie mniejszą niż wartość złożonej oferty. Ubezpieczenie powinno obejmować 

odpowiedzialność cywilną, deliktową i kontraktową na realizację prac będących przedmiotem 

Umowy oraz odpowiedzialność Pracodawcy. W szczególności polisa powinna obejmować 

szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia 

(szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia osób trzecich, w tym 

Zamawiającego (szkoda rzeczowa).” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody, zapis pozostaje bez zmian.  

 

 

Ponadto Zamawiający dokonuje modyfikacji: 

1. § 19 ust. 2 pkt), który otrzymuje brzmienie: 

za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego 

w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki 

2. Załącznika 8 do SWZ – wzór umowy. Aktualna treść załącznika została zamieszczona na 

stronie prowadzonego postępowania w dniu 15.09.2022r. 

 

 

 

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin 

składania i otwarcia ofert to 27.09.2022r., godzina pozostaje bez zmian. 

 

Zamawiający modyfikuje: 

1. treść rozdziału XVII ust. 1  SWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 26.10.2022 r. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 



2. treść rozdziału XVIII ust. 1 SWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na 

ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji 

użytkownika dostępnej na miniPortalu do dnia 27.09.2022 r. do godziny 09:00 

 

1. treść rozdziału XVIII ust. 2 SWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 

Otwarcie ofert następ w dniu 27.09.2022 r. o godzinie 11:00 

 


