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Numer sprawy: PZD-ZP.261.11.2021 

Nowy Targ, 28 kwietnia 2021 r. 

 

WYJAŚNIENIA  

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 

1675K Jabłonka - Lipnica Mała na odcinku I w km od 4+780,00 do km 5+028,00, na odcinku II w 

km 6+738,30 do km 7+763,00 w miejscowości Lipnica Mała, Powiat Nowotarski 

 

Na podstawie art.284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicz-

nych (Dz.U. z 2019 r., poz.2019 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warun-

ków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka - Lipnica Mała na odcinku I 

w km od 4+780,00 do km 5+028,00, na odcinku II w km 6+738,30 do km 7+763,00 w miejscowo-

ści Lipnica Mała, Powiat Nowotarski w związku z wnioskiem, który wpłynął do Zamawiającego w 

dniu 26 kwietnia 2021 r.  

 

PYTANIE NR 1 

Dotyczy wzór umowy §3 ust. 1: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie co w przypadku, gdy 

Zamawiający zaniżył przedmiary (bez względu na tego przyczynę) i w wyniku obmiaru wartość ro-

bót przekroczy kwotę wskazaną w §3 ust.1 ? Czy Wykonawca ma zaprzestać wykonania umowy czy 

oczekiwać na podpisanie Aneksu? 

Odpowiedź: 

Projekt budowlany ma charakter nadrzędny nad projektem wykonawczym, a przedmiar robót ma na 

celu umożliwienie dokonania wyceny robót, nie zaś ich opisanie. Oznacza to, że roboty opisane w 

projekcie budowlanym wchodzą w zakres zamówienia podstawowego, nawet jeżeli nie zostały ujęte 

w projekcie budowlanym czy przedmiarze robót, bądź też zachodzą inne rozbieżności pomiędzy 

tymi dokumentami a projektem budowlanym. Tym samym wykonanie robót, które zostały przewi-

dziane w projekcie budowlanym, nie wymaga zawarcia z wykonawcą aneksu do umowy podsta-

wowej czy umowy na roboty dodatkowe. Roboty nie objęte projektem budowlanym nie mogą być 

uznane za roboty objęte zmówieniem podstawowym.  

 

PYTANIE NR 2 

„Dotyczy wzór umowy §3 ust.4: Wnosimy o usunięcie zapisu. Zmiana stawki VAT - jak podnosi 

zarówno KIO, jak również sądy powszechne (w tym SN) - jest okolicznością niezależną od Stron i 

nie można przerzucać na Wykonawcę - straty związanej ze wzrostem podatku. Niniejszy zapis sta-

nowi, iż w przypadku podwyższenia stawki podatku VAT, oferta netto Wykonawcy ulegnie zmianie, 

co jest niedopuszczalne w ramach ustawy PZP, a także niniejszej umowy, która jest rozliczana wg. 

cen jednostkowych tabeli elementów rozliczeniowych stanowiącej załącznik do Umowy. 

W przypadku braku zgody na wykreślenie wnosimy o podanie podstawy prawnej do zmiany cen jed-

nostkowych oferty po zawarciu umowy w trybie ustawy PZP.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokona zmian ww. zakresie. 

 

PYTANIE NR 3 

„Dotyczy wzór umowy §4 ust.1: Wnosimy o zmianę formy rozliczenia na fakturowanie częściowe, 

miesięczne do 90% wartości umowy w celu optymalizacji oferty i obniżenia kosztów finansowania 

inwestycji.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokona zmian ww. zakresie.  
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Zamawiający przewidział rozliczenie za pomocą maksymalnie trzech faktur, w zależności od decy-

zji Wykonawcy. Przewidywany termin realizacji wynosi 6 miesięcy, zatem Zamawiający nie widzi 

konieczności zwiększenia ilości faktur powyżej trzech. 

 

PYTANIE NR 4 

„Dotyczy wzór umowy §6: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy dokumentacja udostęp-

niona przez Zamawiającego opisująca przedmiot umowy jest kompletna, nie zawiera błędów i po-

siada wszelkie niezbędne dane do prawidłowej realizacji zadania.” 

Odpowiedź: 

Zgodnie z wiedzą Zamawiającego udostępniona dokumentacja jest poprawna. 

 

PYTANIE NR 5 

„Dotyczy wzór umowy §7 ust.10: Wnosimy o wydłużenie terminu do 5 dni roboczych.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał stosownej zmiany w §7 ust.10 proponowanych postanowień umowy  –  

zmiana nr 2 SWZ z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

 

PYTANIE NR 6 

„Dotyczy wzór umowy §7 ust.14: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie w jakiej odległości 

od terenu budowy może znajdować się miejsce dostarczenia wskazane przez Zamawiającego?” 

Odpowiedź: 

Miejsce dostarczenia wskazanych przez Zamawiającego materiałów pochodzących z rozbiórki 

znajduje się do 36 km od terenu budowy. 

 

PYTANIE NR 7 

„Dotyczy wzór umowy §13 ust.6 i ust. 7: Wnosimy o skrócenie terminu do 7 dni na zgłoszenie za-

strzeżeń przez Zamawiającego. Termin przedstawiony we wzorze umowy niepotrzebnie wydłuża 

proces związany z dochowaniem formalności.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokona zmian ww. zakresie.  

Skrócenie terminu na zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń bądź sprzeciwu z 14 dni do 7 dni prowa-

dziłoby do pozbawienia Zamawiającego odpowiedniego czasu na rzetelne zapoznanie się czy to z 

projektem umowy czy też z umową o podwykonawstwo, jak i pozbawiłoby Zamawiającego możli-

wości złożenia w terminie ewentualnych zastrzeżeń bądź sprzeciwu. 

 

PYTANIE NR 8 

„Dotyczy wzór umowy §13 ust.19 pkt 2): Wnosimy o dookreślenie, iż Zamawiający będzie wymagał 

oświadczeń podwykonawców w zakresie otrzymania przez podwykonawcę „wymagalnego” wyna-

grodzenia.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokona zmian ww. zakresie.  

 

PYTANIE NR 9 

„Dotyczy wzór umowy §16 ust. 1: Wnosimy o modyfikacje na możliwość odbiorów częściowych nie 

częściej niż raz w miesiącu lub zwiększenie ilości odbiorów częściowych w celu optymalizacji oferty 

i obniżenia kosztów finansowania inwestycji.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokona zmian ww. zakresie.  

Ilość przewidzianych odbiorów odpowiada ilości przewidywanych płatności (faktur). 
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PYTANIE NR 10 

„Dotyczy wzór umowy §17 ust.3: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy Zamawiający 

przedłuży 14 dniowy termin na usuwanie wad jeśli rodzaj wad/ technologia ich usuwania będą wy-

magały ustalenia dłuższego terminu?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający przedłuży czternastodniowy termin na usuwanie wad, jeśli rodzaj wad/ technologia 

ich usuwania będą wymagały ustalenia dłuższego terminu. 

 

PYTANIE NR 11 

„Dotyczy wzór umowy §17 ust.6: Prosimy o potwierdzenie, iż okres rękojmi lub gwarancji biegnie 

na nowo dla danego elementu Robót.” 

Odpowiedź: 

W przypadku wad istotnych okres rękojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili potwierdzenia 

usunięcia wady dla danego elementu robót. 

 

PYTANIE NR 12 

„Dotyczy wzór umowy §19 ust.2 pkt. 3: Wnosimy o wydłużenie terminu z 2 do 5 dni roboczych oraz 

o zmianę podstawy odstąpienia z opóźnienia na zwłokę.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał stosownej zmiany w §19 ust.2 pkt 3 proponowanych postanowień umowy  –  

zmiana nr 2 SWZ z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

 

PYTANIE NR 13 

„Dotyczy wzór umowy §20 ust. 1 pkt.5): Wnosimy o usunięcie kary za zwłokę w przystąpieniu do 

usunięcia wad, zwłokę w usunięciu wad można nadrobić i termin usunięcia może zostać dochowa-

ny, niesprawiedliwym byłoby więc karanie Wykonawcy z niniejszego tytułu. W przypadku braku 

zgody na wykreślenie wnosimy o obniżenie kary do 0,05% wartości brutto kwoty wynagrodzenia.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokona zmian ww. zakresie.  

 

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią spe-

cyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

 

Działając na podstawie art.284 ust.6 Prawa zamówień publicznych niniejsze wyjaśnienia 

przekazuje się wszystkim Wykonawcom, którzy zwrócili się o wyjaśnienia treści specyfikacji oraz 

udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_nowotarski  

 

 

 

Dyrektor 

Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu 

 

https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_nowotarski

		2021-04-28T14:34:59+0200
	Tomasz Stanisław Moskalik




