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Biuro Zakupów       Warszawa, dnia 08.06.2022 r. 

BZzp.261.52.2022 

 

 

Wykonawcy biorący udział w 

postępowaniu 

 

Dotyczy: Modernizacja dróg wewnętrznych w Składnicy w Leśmierzu – nr referencyjny: 

BZzp.261.52.2022 

 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), Zamawiający przekazuje 

wyjaśnienia treści SWZ. 

 
Pytanie: 

W związku z przygotowaniem Oferty cenowej dotyczącej realizacji zadania polegającego na 

„Modernizacji dróg wewnętrznych w Składnicy w Leśmierzu – nr referencyjny: 

BZp.261.52.2022, po analizie dokumentacji wykonawczej w związku z etapowaniem prac – 

trzy fazy realizacji, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie zmian w projekcie 

Umowy, dotyczących płatności wynagrodzenia za wykonany każdy z Etapów prac tj. 

(propozycja brzmienia zapisów Umownych). 

§4 

Wynagrodzenie 

4. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi etapowo, po 

zakończeniu każdego z 3-ch etapów robót, na podstawie faktur VAT, w formie i treści 

zgodnej z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 685, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 października 

2021 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2021 r. poz. 1979), prawidłowo wystawionej 

i zgodnej z umową. 
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5. Podstawą wystawienia faktury jest dokonanie odbioru częściowego I i II etapu oraz odbioru 

etapu III który będzie jednocześnie końcowym odbiorem robót, potwierdzonych 

protokołami, o którym mowa w § 6 ust. 3. 

 

W/w zapis umożliwi Wykoanwcy przy zmieniającej się bardzo dynamicznie sytuacji 

rynkowowej cen materiałów na odpowiednią kalkulację ceny bez uwzględniania w całości 

kontraktu ryzyk związanych z wzrostem cen materiałów bitumicznych będących pochodnymi 

cen ropy naftowej.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na płatności częściowe. 

 

 

Dyrektor Biura Zakupów 

/-/ Justyna Gdańska 

 


