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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Poprawa warunków obsługi  

i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobycia i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina 

Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK 5”. 

W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego na podstawie art. 284 ust. 2  i 3 

ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze 

zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na część pytań i dokonuje przedłużenia terminu 

składania i otwarcia ofert. Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 

22.02.2023 r. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pozostałe pytania do dnia 10.02.2023 r. 

 
Pytanie 1 

W związku z brzmieniem Rozdział 2, pkt 2.17 SWZ, tj. cyt.: "wartość wynagrodzenia za 

wykonanie dokumentacji projektowej nie może przekroczyć 1% wartości umowy" wnosimy  

o dostosowanie w/w zapisu do postanowień Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 

dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 

r., poz. 2458). 

Zgodnie z załącznikiem do w/w rozporządzenia, pkt II, tabela B. Wskaźniki dla budownictwa 

drogowego, wartość prac projektowych (w odniesieniu do wartości zadania), w zależności od 

rodzaju inwestycji drogowej mieści się w przedziale pomiędzy 2,5% do 5,0%, 

Odpowiedź:  

Działając w oparciu o art. 137 ust. 1 ustawy Pzp ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający zmienia zapis  

w rozdziale 2 pkt 2.17 SWZ. który otrzymuje brzmienie:  

„2.17. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży uzgodniony z Zamawiającym 

harmonogram terminowo- rzeczowo- finansowy, uwzględniający poszczególne elementy robót 

i terminy ich wykonania. Z uwagi na dofinansowanie projektu harmonogram powinien być 

sporządzony wg wymagań Zamawiającego, które zostały określone w niniejszym punkcie. 

Harmonogram powinien uwzględniać taki podział elementów robót, który będzie umożliwiał 

kompletne odebranie elementu po jego zakończeniu i rozliczenie  fakturami częściowymi  

i fakturą końcową uwzględniający warunki płatności określone w niniejszej SWZ oraz we 

wzorze umowy. Dokładne wysokości oraz terminy płatności będą znane po rozstrzygnięciu 

postępowania w zależności od ceny oferty oraz planowanej do wykonania ilości robót. 

http://www.strzegom.pl/


Terminy określone w harmonogramie będą terminami odbiorów części wykonanych robót  

i fakturowania, a nie terminami płatności. 

W harmonogramie należy wydzielić roboty oddzielnie dla części projektowej oraz robót 

budowlanych. 

Sporządzając harmonogram należy założyć, że wartość wynagrodzenia za wykonanie 

dokumentacji projektowej nie może przekroczyć 5% wartości umowy. 

Płatność za dokumentację projektową maksymalnie w dwóch częściach 50% wartości 

dokumentacji po złożeniu wniosku o uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji 

drogowej (ZRID) z rygorem natychmiastowej wykonalności /decyzji pozwolenia na budowę 

/zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia przystąpienia do 

robót budowlanych, pozostałe 50% po wykonaniu całej dokumentacji projektowej. 

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wypłata wynagrodzenia będzie oparta na zasadach 

przyjętych zgodnie z Regulaminem Piątej Edycji Naboru wniosków  

o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych oraz uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021r. z późn.zm. 

(zmienionej uchwałą nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz uchwałą Rady Ministrów nr 

87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.) w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych.  

Zgodnie z zasadami dotyczącymi warunków wypłaty wynagrodzenia określonymi  

w Szczegółowych zasadach i trybie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych, stanowiącymi załącznik do Uchwały nr 84/2021 Rady  

Ministrów z dnia 1 lipca 2021r. z późn.zm. oraz Wstępnej Promesie dotyczącej dofinansowania 

inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr 

Edycja5RSP/2022/510/PolskiLad, Wykonawca inwestycji zapewnia finansowanie zadania w 

części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę 

środków na zasadach opisanych w Promesie z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż zapłata 

wynagrodzenia  Wykonawcy w nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia odbioru 

danego etapu robót/ odbioru inwestycji. 

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur: 

częściowych i końcowej na podstawie harmonogramu terminowo- rzeczowo- finansowego 

ustalonego i zaakceptowanego przez Zamawiającego, uwzgledniającego założenia 

przyznanego dofinansowania, w następujący sposób: 

1) w odniesieniu do środków stanowiących udział własny Zamawiającego, wynagrodzenie 

płatne na podstawie faktur częściowych (z zastrzeżeniem, iż suma wynagrodzenia 

wynikająca z faktur częściowych nie może przewyższać środków własnych 

Zamawiającego na podstawie harmonogramu terminowo- rzeczowo- finansowego) 

wystawianych po wykonaniu i potwierdzeniu przez Inspektorów danych elementów robót 

określonych w harmonogramie. Zapłata każdej faktury nastąpi przelewem w terminie 30 

dni od dnia otrzymania faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy  wskazany przez 

niego na fakturze. Wykonawca powinien przewidzieć w harmonogramie rozliczenie prac 

w 2023 r. do wysokości maksymalnie 100 000,00 zł brutto.  

2) w odniesieniu do środków stanowiących dofinansowanie z Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wynagrodzenie płatne w dwóch transzach 

po przekroczeniu zaawansowania finansowego, stanowiącego udział własny 

Zamawiającego, w następujący sposób: 



a)   pierwsza transza: płatna na podstawie faktury częściowej (z zastrzeżeniem,  

iż wynagrodzenie wynikające z faktury częściowej zostanie wypłacone w kwocie nie 

wyższej niż 50% kwoty dofinansowania, wynikającej z Promesy na podstawie 

harmonogramu terminowo- rzeczowo - finansowego), wystawionej po wykonaniu 

wydzielonego etapu prac i potwierdzeniu przez Inspektorów danych elementów robót 

określonych w harmonogramie. Zapłata faktury częściowej nastąpi przelewem  

w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT,  

b)  druga transza: płatna na podstawie faktury końcowej (z zastrzeżeniem,  

iż wynagrodzenie wynikające z faktury końcowej nie może być wyższe niż 50% 

wynagrodzenia brutto i zostanie wypłacone w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty 

dofinansowania – po potrąceniu kwoty z pierwszej transzy przyznanego 

dofinansowania, wynikającego z Promesy na podstawie harmonogramu terminowo- 

rzeczowo - finansowego), wystawionej po zakończeniu realizacji inwestycji.  Zapłata 

faktury końcowej nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT”. 

Pytanie 2 

W związku z finansowaniem niniejszej inwestycji w ramach Programu „Polski Ład”, wnosimy 

o wskazanie wkładu własnego Zamawiającego. 

 

Odpowiedź:  

Procentowy udział wkładu własnego Zamawiającego w realizacji inwestycji to 2,04 % wartości 

zadania. 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy ulepszonego podłoża stabilizowanego 

środkami hydraulicznymi, C0,4/05 lub Rc0,5 technologią mieszania na miejscu  

z wykorzystaniem gruntów rodzimych?  

 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy ulepszonego podłoża stabilizowanego 

środkami hydraulicznymi, C0,4/05 lub Rc0,5 technologią mieszania na miejscu  

z wykorzystaniem gruntów rodzimych. 

Pytanie 4 

Zawarte SSTWiORB „D – 04.07.01A PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO WG PN-

EN „ wymagania oraz asfalt PMB 10/40-65 wskazują na to że warstwę podbudowy z mieszanki 

mineralno-asfaltowej 22 P należy wykonać o wysokim module sztywności natomiast w PFU 

oraz w przedmiarze robót widnieje zapis że ma to być beton asfaltowy AC 22 P. Prosimy  

o wyjaśnienie czy podbudowa z betonu asfaltowego ma być z AC WMS 22 P z asfaltem PMB 

10/40-65 czy AC 22P z asfaltem 35/50?  

 

Odpowiedź:  

Podbudowę należy wykonać z betonu asfaltowego AC22P. 

Pytanie 5 

W STWiORB „ D - 02.03.01 NASYPY” widnieje zapis „ Górna warstwa nasypu grubości 50 cm 

winna być wykonana z materiału niewysadzinowego o następujących parametrach: zawartość 

cząstek < 0,075 mm < 15%; kapilarności biernej Hkb < 1,0 m; wskaźniku piaskowym WP > 35; 

wskaźniku różnoziarnistości Ud 60-10 ≥ 5; współczynniku filtracji k10 > 6x10-5 m/s’’ . Jeżeli 

Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich właściwościach, Inżynier/Kierownik projektu może 

wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez stabilizację cementem, wapnem 



lub popiołami lotnymi’’. Czy Zamawiający dopuszcza w przypadku braku gruntu o wskaźniku 

różnoziarnistości U≥5 grunt o wskaźniku różnoziarnistości U≥3 z zastrzeżeniem że należy 

wykonać poletko doświadczalne i wykazać uzyskanie wymaganego zagęszczenia zgodnie  

z normą PN-S-02205 „Roboty ziemne. Wymagania i badania.”? 

 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający dopuszcza w przypadku braku gruntu o wskaźniku różnoziarnistości U≥5 

grunt o wskaźniku różnoziarnistości U≥3 z zastrzeżeniem że należy wykonać poletko 

doświadczalne i wykazać uzyskanie wymaganego zagęszczenia zgodnie z normą PN-S-

02205 „Roboty ziemne. Wymagania i badania.” 

Pytanie 6 

Prosimy o zweryfikowanie wymagań dla projektanta elektrycznego. Obecny zapis w SWZ jest 

nieczytelny. 

 

Odpowiedź:  

Działając w oparciu o art. 137 ust. 1 ustawy Pzp ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający zmienia zapis pkt 

4.3.4. lit. d SWZ, który otrzymuje brzmienie:  

„dysponuje osobą projektanta w branży elektrycznej – członka zespołu projektowego, 

legitymującego się posiadaniem uprawnień budowlanych do projektowania w branży 

elektrycznej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. - Dz. U. z 2020 

r. poz. 1333 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 29.04.2019 r. w 

sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831), który w okresie ostatnich 5 lat wykonał  min  

2 dokumentacje projektowe w zakresie oświetlenia drogowego lub parkowego.  

Pytanie 7 

Prosimy o weryfikację wykonania zadania w tym zakresie. Zadanie jest niewykonalne w tym 

zakresie. Nie uzyskamy odstępstwa w zakresie odległości pomiędzy przejazdami kolejowymi 

i trzeba będzie robić wiadukt nad torami, co nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. 

 

Odpowiedź:  

Tereny przebiegu linii kolejowych TK tj. dz. nr 51 oraz 115 obręb 0002 Osiedle Wschód nr 2 

stanowią tereny zlikwidowanej linii kolejowej nr 302 relacji Malczyce – Marciszów. Na 

wskazanym terenie nie występuje przejazd kolejowy. 

Pytanie 8 

Projektowana droga przecina linię kolejową. Zgodnie z Rozporządzeniem przejazdy kolejowe 

nie powinny być usytuowane bliżej siebie niż co 3 km. W związku z powyższym konieczny 

będzie do wykonania wiadukt na torami lub uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych. 

Prosimy o jednoznaczne wskazanie co należy ująć w cenie kontraktowej – procedowanie 

odstępstwa (budowa przejazdu) czy też wiadukt nad torami. Powyższe ma znaczenie dla 

zachowania porównywalności złożonych ofert przez wszystkich oferentów. 

Odpowiedź:  

Patrz odpowiedź w pkt. 7 

Pytanie 9 

Prosimy o potwierdzenie że to Zamawiający ponosi koszty zajęcia czasowego terenu dla 

terenów zamkniętych PKP. 

 



Odpowiedź:  

Opłata za zajęcie czasowego terenu dla terenów zamkniętych PKP ponosi Wykonawca. 

Pytanie 10 

Prosimy o potwierdzenie, że opinia geotechniczna jest dokumentem wiążącym. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, załączona opinia geotechniczna jest dokumentem wiążącym. 

Pytanie 11 

Zgodnie zapisami SWZ rozdz. 4 pkt 4.3.4 ppkt e projektant branży elektrycznej ma posiadać 

doświadczenie jako główny projektant drogowy, proszę o poprawienie powyższego pkt.              

Odpowiedź:  

Patrz odpowiedź do pytania nr 6. 

Pytanie 12 

Pytania do treści SWZ: Dotyczy pkt 2.10 zdanie pierwsze SWZ. Wykonawca wnosi o udzielenie 

odpowiedzi na pytanie jaka konkretnie dokumentacja składa się na pojęcie "w/w dokumentacji" 

(poza dokumentacją projektową, która zostanie dopiero wykonana), na podstawie której 

powinien zostać wykonany przedmiot Umowy? Czy przez powyższe pojęcie Zamawiający 

rozumie dokumentację techniczną wskazaną w pkt 2.7 SWZ? Jeśli jest to również inna 

dokumentacja to Wykonawca wnosi o jej konkretne i enumeratywne wymienienie, a także 

załączenie do SWZ. Ponadto, Wykonawca wnosi o potwierdzenie czy opis przedmiotu 

zamówienia zawarty w tej dokumentacji jest kompletny oraz zawiera wszelkie dane i informacje 

niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia (zgodnie z art. 99 PZP), w tym 

także oszacowania wynagrodzenia za wykonanie zamówienia? 

Odpowiedź:   

W pkt. 2.10 użył sformułowania „w/w dokumentacji” jako określenie dokumentacji określonej 

w pkt. 2.7. Opis przedmiotu zamówienia sporządzono z zachowaniem zasad wynikających  

z art. 99 Pzp. 

Pytanie 13  

Pytanie do treści SWZ: Dotyczy pkt 2.15 SWZ Wykonawca wnosi o usunięcie niniejszej 

podstawy do zatrzymania wynagrodzenia/odstąpienia od umowy, ponieważ jest ona 

nieprecyzyjna, a Zamawiający przedstawił już w projekcie umowy katalog podstaw do 

odstąpienia, a także podstaw do odmowy zapłaty wynagrodzenia. Jeśli Zamawiający nie 

dokona stosownego usunięcia niniejszego punktu, Wykonawca wnosi o wyjaśnienie relacji 

pomiędzy niniejszym postanowieniem a postanowieniami zawartymi w projekcie umowy, w 

szczególności w odniesieniu do sposobu ich stosowania w razie zbiegu niniejszych 

postanowień z tożsamymi postanowieniami zawartymi w umowie. 

Odpowiedź: 

Działając w oparciu o art. 137 ust. 1 ustawy Pzp ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający zmienia pkt. 2.15 

SWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„ 2.15 W przypadku stwierdzenia, że prace wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, warunkami, uzgodnieniami, Zamawiający może zażądać ich ponownego 

wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.”. 

 

 



Pytanie 14  

Dotyczy pkt 2.17 zdanie drugie SWZ. Wykonawca wnosi o przedstawienie szczegółowych 

wymagań dotyczących Harmonogramu rzeczowo - finansowego w dokumentacji niniejszego 

postępowania, nie zaś dopiero przed zawarciem umowy, bowiem niniejsze informacje mogą 

mieć wpływ na sporządzenie oferty. Ponadto niniejszy wymóg jest niezgodny z art. 99 ust. 1 

PZP. 

 

Odpowiedź:  

Wymagania zamawiającego zostały szczegółowo określone w pkt. 2.17 SWZ po zmianach. 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1. 

Pytanie 15 

Dotyczy pkt 2.17 zdanie pierwsze SWZ stwierdzenia: "Sporządzając harmonogram należy 

założyć, że wartość wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej nie może 

przekroczyć 1% wartości umowy." Wykonawca wnosi o usunięcie niniejszego postanowienia, 

bowiem przedmiotem badania ofert jest cena całkowita oraz termin gwarancji, nie zaś wycena 

wykonania dokumentacji projektowej. Wykonawca zwraca uwagę, że zgodnie z § 2 ust. 7 pkt 

3 projektu umowy: wynagrodzenie Podwykonawcy przewidziane w umowie  

o podwykonawstwo za dany zakres prac nie może być wyższe niż wynagrodzenie 

przewidziane dla Wykonawcy za ten zakres prac. Mając na uwadze powyższe należy 

wskazać, że gdyby wykonawca planował powierzenie wykonania dokumentacji projektowej 

podwykonawcy powinien zawiązać współpracę z pomiotem, który zaoferuje wynagrodzenie na 

poziomie nie wyższym niż 1% wartości umowy, co może być dla wielu wykonawców 

znaczącym utrudnieniem. Niniejsze może naruszać zasadę zachowania uczciwej konkurencji 

i równego traktowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia 

publicznego (Art. 16 pkt 1) PZP). 

 

Odpowiedź:  

Patrz odpowiedź do pytania nr 1. 

Pytanie 16 

Dotyczy pkt 2.17 SWZ Wykonawca wnosi o usunięcie zwrotu "uwzgledniającego założenia 

przyznanego dofinansowania,", bowiem Zamawiający nie przedstawił szczegółowo założeń 

przyznanego dofinansowania, a więc niniejsze postanowienie jest sprzeczne z art. 99 ust.  

1 PZP. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający odmawia usunięcia zwrotu "uwzgledniającego założenia przyznanego 

dofinansowania,". Zamawiający wskazał szczegółowo z jakiego dofinansowania będzie 

realizowane zadanie zarówno w SWZ jak i we wzorze umowy . Regulamin dofinansowania jest 

ogólnodostępny dla wszystkich na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego (link do 

dokumentów podano w par. 14 ust. 3 wzoru umowy). 

Pytanie 17 

Dotyczy pkt 2.17 ppkt 1 i 2 SWZ (w szczególności użytych zwrotów "pod warunkiem 

wcześniejszego otrzymania przez Zamawiającego wypłaty środków z Promesy"). Wykonawca 

wnosi o wyjaśnienie jakie będzie dalsze postępowanie Zamawiającego w przypadku, gdy 

Wykonawca zrealizuje odpowiednią część zadania (zgodnie z Umową), a Zamawiający nie 

otrzyma stosownego dofinansowania? Wykonawca zwraca uwagę, że to Zamawiający 

powinien przyjąć ewentualne ryzyko za nieotrzymanie dofinansowania, bowiem rolą 

wykonawcy jest realizacja umowy zgodnie z jej przedmiotem. 



Odpowiedź:  

Patrz odpowiedź do pytania nr 1. 

 

Pytanie 18 

Dotyczy pkt 10.7 SWZ. Wykonawca - podobnie jak w przypadku pytania do pkt 2.10 SWZ - 

wnosi o potwierdzenie czy opis przedmiotu zamówienia zawarty w dokumentacji załączonej 

do niniejszego SWZ jest kompletny oraz zawiera wszelkie dane i informacje niezbędne do 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia (zgodnie z art. 99 PZP), w tym także 

oszacowania wynagrodzenia za wykonanie zamówienia? 

 

Odpowiedź:  

Patrz odpowiedź do pytania nr 12. 

Pytanie 19 

Dotyczy pkt 10.8 SWZ Wykonawca wnosi o zmianę niniejszego postanowienia na 

następujące: "Cena podana na formularzu ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą 

negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane 

z realizacją przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem uprawnienia stron do dokonania 

waloryzacji wynagrodzenia na podstawie postanowień umowy lub przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa". 

 

Odpowiedź:  

Działając w oparciu o art. 137 ust. 1 ustawy Pzp ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający zmienia pkt. 10.8 

SWZ, który otrzymuje brzmienie: 

"10.8 Cena podana na formularzu ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji 

i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem uprawnienia stron do dokonania zmian 

wynagrodzenia na podstawie postanowień umowy lub przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa". 

Pytanie 20 

Dotyczy pkt 10.12 SWZ. Wykonawca - podobnie jak w przypadku pytań do pkt 2.10 i 10.7 SWZ 

- wnosi o potwierdzenie czy opis przedmiotu zamówienia zawarty w dokumentacji załączonej 

do niniejszego SWZ jest kompletny oraz zawiera wszelkie dane i informacje niezbędne do 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia (zgodnie z art. 99 PZP), w tym także 

oszacowania wynagrodzenia za wykonanie zamówienia? 

 

Odpowiedź:  

Patrz odpowiedź do pytania nr 12. 

 

Pytanie 21 

Dotyczy 15.9 SWZ. Wykonawca wnosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy w przypadku, 

gdy projekt dokumentu obejmującego zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie 

zgodny z postanowieniami rozdziału 15 SWZ to Wykonawca winien dodatkowo, przed jego 

uzyskaniem, przedstawić do akceptacji Zamawiającemu projekt dokumentu obejmującego 

takie zabezpieczenie? A jeśli tak to w jakim terminie Zamawiający będzie zobowiązany do 

przedstawienia swoich uwag do treści projektu tego dokumentu? 

 

 



 

Odpowiedź: 

Tak, należy przedstawić do akceptacji projekt dokumentu obejmującego zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy nawet w przypadku gdy będzie zgodny z rozdziałem 15 SWZ. 

Zamawiający niezwłocznie ustosunkuje się do treści nadesłanego dokumentu, jednak nie 

dłużej niż 3 dni robocze. 

 

Pytanie 22 

Dotyczy § 1 ust. 4 i ust. 5 projektu umowy: Wykonawca wnosi o udzielenie odpowiedzi na 

pytanie czy opis przedmiotu zamówienia zawarty w dokumentacji opracowanej przez 

Zamawiającego i wskazanej w ust. 4 i 5 jest kompletny oraz zawiera wszelkie dane i informacje 

niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia (zgodnie z art. 99 PZP),  

w tym także oszacowania wynagrodzenia za wykonanie zamówienia? 

 

Odpowiedź:   

Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z § 1 ust. 4 i ust. 5 wzoru umowy oraz SWZ zawarty jest 

w SWZ oraz załączonych do niej załącznikach i jest wystarczający do obliczenia ceny oferty.  

Pytanie 23 

Dotyczy § 2 ust. 7 pkt 3 projektu umowy. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w ocenie 

Zamawiającego niniejsze postanowienia zakazuje podwykonawstwa w zakresie dokumentacji 

projektowej, jeśli wynagrodzenie tego podwykonawcy wyniesie więcej niż 1% wynagrodzenia 

(w kontekście postanowienia wskazanego w pkt 2.17 SWZ)? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający zmienił zapis dotyczący wysokości procentowej wynagrodzenia – patrz 

odpowiedź nr 1. 

Pytanie 24 

Dotyczy § 2 ust. 8 projektu umowy. Wykonawca wnosi o skrócenie terminu do 7 dni. 

Uzasadnienie: Wykonawca wskazuje, że zbyt długie opiniowanie umowy może mieć wpływ na 

wykonanie zamówienia. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie 25 

Dotyczy § 2 ust. 11 projektu umowy. Wykonawca wnosi o skrócenie terminu do 7 dni. 

Uzasadnienie: Wykonawca wskazuje, że zbyt długi termin na złożenie sprzeciwu może mieć 

wpływ na wykonanie zamówienia. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 26 

Dotyczy § 2 ust. 20 projektu umowy. Wykonawca wnosi o usunięcie niniejszego 

postanowienia, ponieważ to Wykonawca odpowiada za realizację przedmiotu umowy wobec 

Zamawiającego. Względnie Wykonawca wnosi o usunięcie zastrzeżenia kary umownej na 

okoliczność wskazaną w ust. 20. 

 

 



Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 
Zmianie ulegają zapisy SWZ w rozdziale 8 pkt. 8.1 i pkt. 8.4 oraz w rozdziale 9 pkt. 9.1, które 
otrzymują brzmienie: 
 
Rozdział 8 pkt. 8.1 SWZ  
„8.1 Składanie  ofert 
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na stronie platformazakupowa.pl pod 
adresem https://platformazakupowa.pl/strzegom w terminie do dnia 22.02.2023 r. do godz. 
10.00.”. 
 
Rozdział 8 pkt. 8.4 SWZ  
„8.4 Termin otwarcia ofert  
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2023 r. o godzinie 10:15 za pośrednictwem Platformy 
zakupowej poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie zakupowej ofert.”. 
 
Rozdział 9 pkt. 9.1 SWZ 
„9.1 Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 23.03.2023r.” 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 

 
BURMISTRZ STRZEGOMIA  

 
Zbigniew Suchyta 

                                                                                                                                               (Kierownik Zamawiającego) 
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