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WSZYSCY WYKONAWCY 

dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej 
nr 443 w miejscowości Grab – etap I ”. 
  
 Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust.2 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm., dalej 
Pzp) wyjaśnia, co następuje: 
 
Pytanie 1 
Dotyczy § 8 ust. 1 projektu umowy: Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego jedynym obowiązkiem Zamawiającego jest 
przekazanie placu budowy? Czy Zamawiający uznaje, ze m.in. do jego obowiązków należy w szczególności: 
dokonanie odbiorów robót w tym odbioru końcowego, zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia? 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że Istotne Postanowienia Umowy stanowią całość i należy zapisy zawarte w IPU 
interpretować całościowo. Obowiązki Zamawiającego znalazły swoje odzwierciedlenie w postanowieniach 
innych paragrafów IPU, a nie tylko w § 8 ust. 1. 
 
Pytanie 2 
Dotyczy § 16 ust. 1 pkt 2 projektu umowy: Prosimy o wyjaśnienie dlaczego Wykonawca ma być karany za 
niedokonanie odbioru ostatecznego w terminie określonym w § 3 ust. 2 Umowy? Wykonawca pragnie zwrócić 
uwagę, iż czynności odbiorowe dokonywane są przez Zamawiającego oraz powołanych przez niego 
inspektorów nadzoru.  
Odpowiedź:  
Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek dostarczyć dokumenty wymienione w SST D-
00.00.00 w terminie określonym w § 3 ust. 3 IPU. W związku z tym dochowanie terminu ostatecznego odbioru 
jest uzależnione od wykonania obowiązków przez Wykonawcę.  
 
Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.6 Pzp modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia i zmienia termin składania ofert. W związku z tym zmianie ulega pkt. 15.1, 15.2 i 15.4 
SIWZ, które otrzymują brzmienie: 
15.1. Oferta w formie pisemnej winna być złożona w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu przy ul. Wilczak nr 

51, w pokoju nr 119 poprzez telefoniczne zawiadomienie pracownika o konieczności odbioru lub do 
wystawionej skrzynki w terminie do 20.07.2020 r, do godziny 12.00 czasu lokalnego.  

15.2. Oferta w formie elektronicznej wraz z wymaganymi dokumentami może być złożona za 
pośrednictwem platformy  platformazakupowa.pl/pn/wzdw  zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 14. 
SIWZ, w terminie do 20.07.2020 r., do godziny 12.00 czasu lokalnego 



 
 

  

15.4. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wilczak 51  
w Poznaniu, w pokoju nr 119 lub sali konferencyjnej w dniu 20.07.2020 r, o godzinie 12.05 czasu 
lokalnego. 

 


