
 

WYJAŚNIENIA nr 2 

DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

  

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Modernizacja 

boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Opatowie” 

 

Pytanie 1: 

Jaka jest właściwa powierzchnia bieżni? Wg Projektu Budowalnego str. 14 jest 316,46m2, 

wg przedmiaru jest 625,00m2, natomiast jak wynika z przemnożenia 131mx1,22m + 136 

x (1,22m + 0.06m) = 333,90m2. 

Wyjaśnienie: 

W odpowiedzi zamawiający informuje, iż właściwą ilością przedmiaru branży budowlanej 

pozycji 11 jest 333,90 m2, dodatkowo z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia 

przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Podstawą wyceny jest projekt. 

Pytanie 2: 

Jaka jest właściwa powierzchnia rozbiegu do skoku w dali trójskoku. Wg Projektu 

Budowlanego str. 14 jest 48,79m2, wg przedmiaru jest 63,5m2, z przemnożenia 42,05m 

x 1,27 = 53,40m2. 

Wyjaśnienie: 

W odpowiedzi zamawiający informuje, iż właściwą ilością przedmiaru branży budowlanej 

pozycji 12 jest 53,40 m2, dodatkowo z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia 

przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Podstawą wyceny jest projekt. 

Pytanie 3: 

W poz. 46 przedmiaru "zagęszczenie gruntu ubijakami" ilość wyrażono błędnie w m3, 

powinno być 144,55m2. 

Wyjaśnienie: 

W odpowiedzi zamawiający informuje, iż właściwą ilością przedmiaru branży budowlanej 

pozycji 46 jest 14,455 m3, dodatkowo z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia 

przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Podstawą wyceny jest projekt. 

Pytanie 4: 

Zwracamy się z prośbą o możliwość zmiany zapisów w wzorze umowy, polegających na 

wprowadzeniu płatności częściowych dla Wykonawcy, nie częściej niż raz w miesiącu, na 

postawie protokołu odbioru częściowego. Wniosek o dopuszczenie płatności częściowych 

podyktowany jest trudną sytuacją rynkową, ciągłymi wzrostami cen materiałów 

budowlanych i usług. Należy wziąć też pod uwagę, że w postępowaniach z 

dofinansowaniem w ramach Programu Rządowego Polski Ład, na Wykonawcy spoczywa 

finansowanie większej części tego zamówienia, co najczęściej wiąże się dla Wykonawcy z 



kredytowaniem. Wykonawca jest zmuszony koszty kredytu wkalkulować w koszty realizacji 

zamówienia, co wpływa na zwiększenie ceny ofertowej, co powoduje, że złożone oferty 

znacznie przewyższają posiadane środki przez Zamawiającego lub ograniczona jest liczba 

oferentów. 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający nie wyraża zgody na płatności częściowe. Warunki płatności i rozliczenia 

zawarte są w § 3 wzoru umowy. 

Pytanie 5: 

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści możliwość zawarcia umowy przelewu 

wierzytelności z podwykonawcą w celu zapłaty jego wynagrodzenia bezpośrednio przez 

Zamawiającego. 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający informuje, iż istnieje możliwość bezpośredniej płatności dla podwykonawcy. 

Pytanie 6: 

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści możliwość zawarcia umowy przelewu 

wierzytelności z bankiem kredytującym finansowanie przedmiotowego zadania. 

Z poważaniem. 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności wynikających z umowy na bank. 
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