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Zamawiający:
Gmina Orneta
Plac Wolności 26
11-130 Orneta

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa drogi gminnej klasy 
„L” Nr 115007N Bażyny – dr. pow. Nr 1399N (Lejławki Wielkie) etap I, km 0+000 – 1+575”
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia 2023/BZP 00046050 z dnia 
20.01.2023r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 1

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków 
Zamówienia, Zamawiający: Gmina Orneta, 11-130 Orneta, Plac Wolności 26, działając na podstawie 
art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., 
poz. 1710  ze zm. – zwanej dalej „ustawą Pzp”) wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Ze względu no to, że zamówienie będzie trwać ponad 12 miesięcy, czy jest możliwość zmiany zapłaty 
wynagrodzenia z płatności 5%, 95% (podzielone na fv 50% i 50%) na płatność 5%, 95% (faktury 
częściowe co miesiąc bądź podział na fv 20%, 30% i 50%)? 

Odpowiedz do pytania nr 1:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Nie ma możliwości zmiany zapłaty wynagrodzenia – płatności określone są w załączniku nr 6 do SWZ 
– Projektowane postanowienia umowy, § 6 Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia, ust. 11: 

pkt. a)    5% pokrytej udziałem własnym Zamawiającego , 

pkt. b)  50% dofinansowania zadania z rządowego funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych , 

c) pozostała kwota 45% dofinansowania zadania z rządowego funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych,

Pytanie nr 2:

Czy w przypadku zakończenia robót przed końcowym terminem realizacji, Zamawiający dopuszcza 
możliwość płatności końcowej wcześniej niż na koniec okresu realizacji, innymi słowy wcześniej niż 
Zamawiający uzyska środki z promesy na projekt w ramach programu Polski Ład? 



Odpowiedz do pytania nr 2:

W przypadku zakończenia robót przed końcowym terminem realizacji, Zamawiający  nie dopuszcza 
możliwości płatności końcowej wcześniej, niż do czasu uzyskania środków z promesy na projekt 
w ramach programu Polski Ład. 

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający warunkuje płatności za wykonane roboty otrzymaniem środków z programu Polski 
Ład? 

Odpowiedz do pytania nr 3:

Tak, Zamawiający warunkuje płatności za wykonane roboty, otrzymaniem środków z programu Polski
Ład 

Pytanie nr 4:

W dokumentacji technicznej występuje projekt przebudowy kabla rozdzielczego Orange Polska S.A 
Prosimy o jednoznaczne określenie czy zakres podany w projektach teletechnicznych należy 
wykonać? 

Odpowiedz do pytania nr 4:

W dokumentacji technicznej występuje projekt przebudowy kabla rozdzielczego Orange Polska S.A, 
ale zakres podany w projekcie teletechnicznym będzie realizowany w Etapie II (nie objętym tym 
postępowaniem przetargowym). 

Pytanie nr 5:

Jeżeli zamawiający zakłada wykonanie zakresu przedstawionego w projekcie branży teletechnicznej, 
proszę o wskazanie pozycji przedmiarowych, w których należy ująć koszt tych prac 

Odpowiedz do pytania 5: 

Zamawiający zakłada wykonanie zakresu przedstawionego w projekcie branży teletechnicznej 
w Etapie II (nie objętym tym postępowaniem przetargowym). 

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia treści SWZ stają się integralną częścią Specyfikacji 
Warunków Zamówienia, są obowiązujące i wiążące dla wszystkich wykonawców uczestniczących 
w przedmiotowym postępowaniu. Inne zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

                                        Zatwierdzam: 
    Orneta, dnia 01.02.2023r.

Andrzej Gierlof 
Z-ca Burmistrza Ornety 

(podpis nieczytelny)


