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 Dotyczy:  „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Stara Błotnica na 

odcinku Chruściechów – Pierzchnia o długości 2830m oraz gminy Radzanów na 

odcinku Bukówno – Młodynie Dolne o długości 1700m”- Część 2. 

znak postępowania PZDP.271.5.2021 

 na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, udzielam wyjaśnień treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 

Pytanie nr 1 

Rozdziału III Opis przedmiotu zamówienia Pkt 7 zdanie pierwsze SWZ w brzmieniu 

„Wykonawca ze środków własnych zakupi i dostarczy na budowę wszelkie elementy, 

urządzenia i materiały konieczne do wykonania robót budowlanych, instalacji, jak również 

przeznaczone do robót przewidzianych w dokumentacji projektowej.”- poprzez wyjaśnienie 

przez Zamawiającego o jakie instalacje chodzi, skoro przedmiotem zamówienia są roboty 

budowlane polegające na przebudowie dróg powiatowych na terenie gminy Stara Błotnica na 

odcinku Chruściechów – Pierzchnia o długości 2830m oraz gminy Radzanów na odcinku 

Bukówno – Młodynie Dolne o długości 1700m?. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1 –  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na 

przebudowie drogi powiatowej w zakresie których jest wykonanie m.in. instalacji oświetlenia 

solarnego. 
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Pytanie nr 2 

§ 3 ust. 3 Załącznika nr 8 do SWZ – Projekt umowy w brzmieniu „ Wykonawca zobowiązuje 

się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożonym przez siebie harmonogramem 

rzeczowo – finansowym, złożonym przed zawarciem niniejszej umowy i stanowiącym 

załącznik nr 3 do niej. Harmonogram rzeczowo – finansowy musi zostać zaakceptowany 

przez Zamawiającego” poprzez wskazanie przez Zamawiającego w jaki sposób zamierza 

egzekwować zapis, skoro Wykonawca proponując harmonogram może go przedłożyć w 

wersji jaką zakładał do oferty, a która może nie uzyskać akceptacji Zamawiającego, bowiem 

Zamawiający nie wskazał żadnych kryteriów w przedmiocie akceptacji lub braku akceptacji 

Harmonogramu? Wykonawca wskazuje, że treść zapisu jest sprzeczna z treścią art. 218 ust. 2 

ustawy Pzp, a przede wszystkim z art.219 ust. 1 ustawy Pzp, który stanowi, że oferta może 

być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. Uwzględniając powyższe Wykonawca 

wnosi o usunięcie zdania drugiego w projektowanym ust. 3 w/w paragrafu projektu Umowy. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 2 – Zamawiający żądając harmonogramu rzeczowo – finansowego 

jako załącznika do umowy nie widzi żadnych sprzeczności z wymienionymi art. Ustawy Pzp. 

Harmonogram rzeczowo – finansowy jest dokumentem potwierdzającym wykonanie 

określonego zakresu robót w określonym czasie za określoną wartość. Wykonawca 

przystępując do złożenia oferty zna zakres robót, zna okres czasowy do wykonania robót        

i sam określa wartość finansową robót.  Harmonogram rzeczowo – finansowy opracowany na 

powyższych zasadach zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego. Zamawiający nie widzi 

podstaw do usunięcia zapisu z projektu umowy.  

 

Pytanie nr 3 

§ 3 ust. 5 Załącznika nr 8 do SWZ – Projekt umowy w brzmieniu „ Po upływie terminu 

umownego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawcy nie przysługuje prawo odstąpienia 

od umowy”. Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu jako nieważnego i zmierzającego do 

obejścia przepisów ustawy i zasad współżycia społecznego, wobec ograniczenia czasowego 

skorzystania z prawa do odstąpienia jedynie w stosunku do Wykonawcy, co stanowi o 

zaburzeniu równowagi stron stosunku zobowiązaniowego w oparciu o treść art. 8 ust. 1 

ustawy Pzp w zw. Z 58§ 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz.U. z 

2020r., poz 1740 tj. z dnia 2020.10.08). 

 

 

 



Odpowiedź na pytanie nr 3 -  § 11 umowy przewiduje możliwość umownego odstąpienia 

jedynie dla Zamawiającego. W świetle tego § 3 ust. 5 nie ma uzasadnienia i zostanie usunięty 

z projektu umowy. Zgodnie z powyższym zapisem z projektu umowy, z ust. 2 § 11 zostaną 

usunięte wyrazy” Wykonawcy lub”. 

 

Pytanie nr 4 

§ 4 pkt 16  Załącznika nr 8 do SWZ wzór umowy w brzmieniu „ Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość ograniczenia lub rozszerzenia zakresu robót objętych przedmiotem Umowy z 

uwzględnieniem zasad określonych przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych” – 

poprzez wskazanie przez Zamawiającego z jakich względów w projektowanym zapisie 

dopuścił się jawnego naruszenia normy wyrażonej w art. 433 pkt. 4) ustawy Pzp poprzez 

nadanie w/w. zapisowi projektu umowy zakazanego z mocy ustawy brzmieniu zapisu, bez 

wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron, której wymagają przepisy 

Pzp. Uwzględniając powyższe Wykonawca wnosi o wyjaśnienie jaką minimalną 

wartość/wielkość świadczenia stron przewiduje Zamawiający?. Wykonawca wskazuje, że 

aktualne brzmienie zapisu stanowi klauzulę abuzywną. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 4 -  § 4 pkt. 16 otrzymuje brzmienie: ,,Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość ograniczenia robót objętych umową nie więcej niż do 10% wartości zamówienia 

lub rozszerzenia zakresu robót objętych przedmiotem Umowy . 

 

Pytanie nr 5 

Czy zamawiający potwierdza, że załączył do SWZ całą dokumentację projektową i 

techniczną w zakresie robót drogowych oraz wszystkie niezbędne uzgodnienia i warunki 

potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i 

odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak 

jakichkolwiek dokumentów i uzgodnień istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji 

nie obciążą Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu?. 

  

Odpowiedź na pytanie nr 5 –  Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający potwierdza, że przedmiar robót zawiera wszystkie niezbędne prace 

konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotowego zamówienia, a ilości w nim zawarte 

odzwierciedlają stan rzeczywisty?. 



 

Odpowiedź na pytanie nr 6 – Zamawiający potwierdza. 

  

Pytanie nr 7 

Prosimy o precyzyjne wskazanie odcinków, które wykazują całkowitą utratę nośności i które 

należy rozebrać wraz z podbudową  i odtworzyć w ramach niniejszego postępowania. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 7 – Odcinki o całkowitej utracie nośności zostaną wyznaczone       

w terenie, w ilości zgodnej z przedmiarem, z udziałem Wykonawcy realizującym inwestycję. 

 

Pytanie nr 8  

Zgodnie z projektem w km 3+105 – 5+780 należy wykonać kanał technologiczny, natomiast 

brak jest takiej pozycji w przedmiarze robót. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru w tym 

zakresie. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 8 - Budowa kanału technologicznego nie wchodzi w zakres 

niniejszego postępowania. Przedmiar i kosztorys ofertowy obejmuje zakres inwestycji. 

 

Pytanie nr 9 

Zgodnie z przedmiarem pod peronami i zatoką postojową należy wykonać rów kryty, 

natomiast w projekcie pod tymi nawierzchniami przewidziano przepusty z rur karbowanych 

PCV. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności oraz o udostępnienie szczegółów 

konstrukcyjnych oraz specyfikacji technicznej wykonania tego rowu. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 9 –  „Rów kryty” należy wykonać jak przepust pod zjazdem. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur karbowanych z PP. 

 

Pytanie nr 10  

Prosimy o precyzyjne wskazanie, gdzie ma zostać wykonany chodnik ujęty w poz. 74 

przedmiaru, o powierzchni (23+38)*1,5m. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 10 –  Proszę wycenić zgodnie z pozycją 74 przedmiaru. Lokalizacja 

zostanie wskazana w terenie w ilości zgodnej z przedmiarem  Wykonawcy realizującemu 

inwestycję. 

 



Pytanie nr 11 

Poz. 13 przedmiaru i poz. 13 kosztorysu ofertowego nie są ze sobą tożsame. Prosimy o 

wyjaśnienie tych rozbieżności i jednoznaczne określenie, którą pozycje należy wycenić w 

składanej ofercie. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 11 –  Proszę wycenić zgodnie z pozycją 13 Przedmiaru. 

 

Pytanie nr 12 

Czy zamawiający potwierdza, że przepusty pod zjazdami należy wykonać z rur PCV?. 

Zdaniem oferenta rury PCV sa zbyt sztywne i dlatego niezwykle rzadko stosuje się je do 

budowy przepustów. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 12 -  Zamawiający dopuszcza wykonanie przepustów pod zjazdami 

z rur PP. 

 

Pytanie nr 13 

Zgodnie Rozdz. X pkt 3 SWZ wadium należy wpłacić z adnotacją „wadium – postępowanie 

PZDP.271.3.2021”, natomiast w Rozdz. I pkt 3 wskazane jest oznaczenie postępowania jako 

PZDP.271.5.2021. Prosimy o jednoznaczne wskazanie znaku postępowania i adnotacji z jaką 

należy wpłacić wadium do niniejszego postępowania. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 13 – Wadium prosimy wpłacać z oznaczeniem postępowania 

PZDP.271.5.2021 

 

       

Treść pytań i udzielone odpowiedzi nie powodują konieczności wydłużenia terminu składania 

ofert . Termin składania ofert tj. 05.05.2021 godzina 12.00 - pozostaje bez zmian  


