
WYJAŚNIENIA nr 3 
DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Modernizacja boiska 
wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Opatowie” nr ZPU 271.3.2023 
 
Pytanie 1: 

Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie? 

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta 

przekroczy budżet Zamawiającego. Jest to szczególnie istotne ze względu na to, że to już 

czwarte postępowanie. 

Wyjaśnienie: 

Zgodnie z art. 222 pkt 4. Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 

1710 z późn. zm.) Zamawiający przed otwarciem ofert poda informację o kwocie jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Pytanie 2: 

Umowa przyjmuje wynagrodzenie ryczałtowe a jednocześnie podaje 

 
W związku z powyższym proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z 

przedmiarem robót z ewentualnymi zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach.  

Wyjaśnienie: 

Zgodnie z SWZ oraz umową z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia przedmiary 

robót mają charakter pomocniczy. Zakres prac należy wykonać zgodnie z projektem. 

Pytanie 3: 

Wnosimy o dopuszczenie płatności wynagrodzenia poprzez faktury częściowe do co 

najmniej 70% wartości umowy ponieważ sama zaliczka w wysokości 5% i płatność 

końcowa 95% jest niekorzystnym dla wykonawcy założeniem. 

Wyjaśnienie: 

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

zawarte są w § 3 wzoru umowy. 

Pytanie 4: 

W związku z zapisem umowy (§ 24) proszę o odpowiedź na tym etapie czy Zamawiający 

wyrazi zgodę na zawarcie umowy przelewu wierzytelności z bankiem kredytującym 

finansowanie realizacji przedmiotowego zadania. 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności wynikających z umowy na 

bank. 

Pytanie 5: 



W związku z zapisem umowy (§ 24) proszę o odpowiedź na tym etapie czy Zamawiający 

wyrazi zgodę na zawarcie 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: 

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? 

Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą. 

Wyjaśnienie: 

Mapa z inwentaryzacją jest udostępniona w dokumentacji projektowej pn. „Projekt 

zagospodarowania terenu” rysunek nr 1.  

Pytanie 7: 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, 

techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest 

kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, 

zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji 

nie obciąża Wykonawcy. 

Wyjaśnienie: 

Zamieszczona dokumentacja projektowa, SWZ oraz udzielone odpowiedzi stanowią całą 

dokumentację. 

Pytanie 8: 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 

decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania 

zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem 

realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający potwierdza, iż wszystkie formalności pozwalające na wykonanie przedmiotu 

inwestycji są ważne. W zawiązku, iż jest to modernizacja istniejącego boiska, nie ma 

konieczności występowania o pozwolenie na budowę.  

Pytanie 9: 

Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowlanego i 

samochodów ciężarowych 4-osiowych niezbędnych do wykonania robót? 

Wyjaśnienie: 

Nie ma ograniczenia w dostępie do placu budowy, a wjazd na teren występuje 

bezpośrednio z ul. Szkolnej zgodnie z rysunkiem nr 1 „Projekt Zagospodarowania 

Terenu”. 

 
 
 



Wobec powyższego skreśla się zapis w Rozdziale XVIII SWZ pn: „Sposób i 

termin składania i otwarcia ofert” ust. 1 i 3 t.j.  

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 22.02.2023 r. do godziny 10:00  

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2023 r. o godzinie 10:30  

Wprowadza się zapis:  

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 24.02.2023 r. do godziny 

10:00.  

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.02.2023 r. o godzinie 10:30.  

Ponadto skreśla się zapis w Rozdziale XVII SWZ pn: „Termin związania ofertą” 

ust. 1, t.j.  

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 23.03.2023 r. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

Wprowadza się zapis:  

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 

25.03.2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert.  

 

/-/ Bogdan Sośniak  
Wójt Gminy Opatów 


