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Platforma zakupowa Zamawiającego 

 

 

Dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego 

wraz z rozliczeniem robót budowlanych na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku 

od obwodnicy Pelplina do m. Rajkowy włącznie, km 9+380 – 13+125 –Etap 3: km 12+170 – 13+125” 

 

 

Oznaczenie postępowania: 2/DZP/2023/TP/WRI 

 

 

ZAPYTANIA NR 1 

(pytania nr 1 - 3) 

 

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., 

poz. 1710 z późn. zm.) (ustawa Pzp) Zamawiający udziela odpowiedzi na złożony wniosek o wyjaśnienie 

treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). 

 

Pytanie nr 1:  

W związku z zapisem we wzorze umowy, punkt 1.10 o brzmieniu: „Wykonawca zapewni łączny udział pojazdów 

elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych używanych przy 

wykonywaniu Przedmiotu Umowy wynoszący co najmniej 10%, zgodnie z przepisem art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 

11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Ponadto przedłoży na każde wezwanie 

Zamawiającego oświadczenie o spełnianiu powyższych wymogów.”, jaka jest procedura w przypadku, gdy 

Wykonawca nie dysponuje wymaganą flotą pojazdów? Wnioskujemy o wykreślenie tej pozycji z umowy. 

Odpowiedź: 

Cytowany zapis § 1 ust. 1 wzoru umowy jest wymogiem ustawowym i Zamawiający nie może z niego 

zrezygnować. W przypadku niespełnienia powyższego wymogu Zamawiający nie zawrze umowy z Wykonawcą, 

a jeżeli warunek przestanie być spełniany w trakcie realizacji umowy, to Zamawiający odstąpi od umowy z winy 

Wykonawcy.  

 

Pytanie nr 2:  

Prosimy o wskazanie powodu nieuwzględnienia branży elektrycznej w nadzorze inwestycji (punkt 2.3 OPZ) – czy 

wyznaczony zostanie osobno inspektor tejże branży ze strony Zamawiającego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wskazał branże budowlane zgodnie z dokumentacją projektową. Dla etapu 3 nie ma projektu dla 

branży elektrycznej – projektant nie wskazał kolizji ani innych robót w tej branży. Zamawiający zwraca uwagę, 

że zgodnie z wymaganiami postępowania w cenie kontraktowej Wykonawca ma obowiązek zapewnić inspektorów 

nadzoru dla wszystkich branż występujących na zadaniu, a także ustanowić odpowiednich dodatkowych 

inspektorów w przypadku, gdy zaistnieją roboty z branż nieujętych w punkcie 2.3 OPZ (patrz pkt 2.3 OPZ ppkt 

9). 
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Pytanie nr 3:  

W odniesieniu do punktu 12 wzoru umowy dot. wymogu polis ubezpieczeniowych OC prosimy o szersze 

wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia na własny koszt zawarcia umów 

rozszerzających indywidualne ubezpieczenia osób sprawujących funkcję inspektorów nadzoru inwestorskiego                  

do kwot odpowiadającym zakresom nadzorowanych robót budowlanych, dla każdego z inspektorów odpowiednio 

do zakresu jego branży? Czy rzeczywiście obowiązek dodatkowej polisy dotyczy wszystkich inspektorów branż 

nadzoru wymienionych w punkcie 2.3 OPZ? Jeżeli tak, z powodu braku informacji na temat planowanych przez 

Zamawiającego kwot do przeznaczenia odpowiednio na każdą z branż, wnosimy o wyszczególnienie konkretnych 

kwot polis ze względu na potrzebę oszacowania ewentualnych kosztów dla poszczególnych inspektorów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż zgodnie z zapisem § 12 wzoru umowy obowiązek doubezpieczenia dotyczy 

inspektorów wszystkich występujących na zadaniu branż, jeżeli wartość nadzorowanych robót przekracza kwotę 

z obowiązkowego ubezpieczenia osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 

W celu oszacowania wartości polis inspektorów Zamawiający podaje wartości netto robót w poszczególnych 

branżach na podstawie kosztorysu inwestorskiego: 

- branża drogowa (w tym zieleń) – 4 794 429,68 zł, 

- branża telekomunikacyjna – 126 928,35 zł, 

- branża sanitarna – 25 639,06 zł. 

Po zawarciu umowy z wykonawcą robót Wykonawca powinien dostosować wartości polis inspektorów                                 

do wartości robót wynikających z kosztorysu ofertowego wykonawcy robót. 

 

 

 

 

 

                                          Z poważaniem 

 

                                                                                             Z-CA DYREKTORA DS. INWESTYCJI                                                       

                                                                                                    MGR INŻ. ANNA MĄTEWSKA   

………………………………………. 

(podpis Kierownika Zamawiającego 

lub jego pełnomocnika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdzielnik: 

1. Aneks nr 1 do SWZ; 

2. Platforma zakupowa Zamawiającego; 

3. Aa. 

 

Osoba prowadząca postępowanie: Daniel Rynkiewicz, tel. (58) 3264963 

 

Informację na temat realizacji art. 13 RODO znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej pod poniższym linkiem: 

http://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/  

http://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/

