
 

 
 
WZDW.WZP.271-76/20                                             Poznań, 2 grudnia 2020r. 

 
WSZYSCY  WYKONAWCY 

 
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 
Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Południowym Kanale Obry, 
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 W pozycji 70 przedmiaru drogowego ujęto wykonanie humusowania powierzchni przy grubości 
warstwy humusu 10 cm natomiast zgodnie z SST 06.01.01 z pkt. 5.2 grubość humusu powinna wynosić 15cm. 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i podanie grubości warstwy humusu. 
Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza skorygowany kosztorys ofertowy (TER) w zakresie opisu poz.70 
„Humusowanie powierzchni przy grubości warstwy humusu 15cm” zgodnie z SST 06.01.01.  
 
Pytanie 2 Prosimy o potwierdzenie informacji iż dla humusowania okres rękojmi wynosi zgodnie z IPU 3 lata 
jak dla Zieleni. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że dla humusowania okres rękojmi wynosi zgodnie z IPU 3 lata jak dla 
Zieleni. 
 
Pytanie 3 W opisie technicznym w pkt. 8 ujęto zapis o przeniesieniu mrowiska. Brak odpowiedniej pozycji  
w przedmiarze drogowym. Czy zakres ten należy do Wykonawcy? 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że uzupełniono kosztorys ofertowy (TER) o pozycję dotyczącą 
przeniesienia mrowiska. 
 
Pytanie 4 Zgodnie z SST 06.03.01 do wykonania pobocza należy użyć kruszywa granitowego. Prosimy  
o wykreślenie konieczności stosowania kruszywa pochodzenia granitowego. Normy europejskie za wymagania 
stawiają parametry fizykomechaniczne, a nie pochodzenie skały. Dodatkowo jest to ograniczenie możliwości 
korzystania z materiałów lokalnych. Ponadto w projekcie wykonawczym nie ma ograniczeń do rodzaju 
pochodzenie skał. 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że skorygowano SST 06.03.01 w zakresie rodzaju stosowanego kruszywa. 
 
Pytanie 5 Prosimy o podanie grubości w poz. 13, 14, 16-19 przedmiaru drogowego. 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że jednostka obmiarową wskazanych pozycji jest m3. 
 
Pytanie 6 Dotyczy opisu technicznego. W pkt.7.5.1 jest zapis o wykonaniu warstwy ścieralnej o zmniejszonej 
emisji hałasu. Jakie obowiązki spoczywają na Wykonawcy, w związku z tym zapisem? Czy rola Wykonawcy 
ogranicza się do wykonania warstwy ścieralnej zgodnie z D.05.03.13? 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy wykonać warstwę ścieralną zgodnie z ST D.05.03.13. 
 
Pytanie 7 Dotyczy opisu technicznego, pkt.7.5.1. Czy Zamawiający planuje wykonanie pomiaru hałasu na 
wykonanej nawierzchni? Jeśli , tak , to kto ma zlecić badania i po czyjej stronie będą koszty? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pomiar hałasu nie wchodzi w zakres obowiązków wykonawcy. 
 
Pytanie 8 Dotyczy opisu technicznego, pkt.7.5.1. Prosimy o podanie wartości bazowej , w stosunku do której 
mieszanka ma obniżyć poziom hałasu o 6dB, bądź podanie oczekiwanej wartości bezwzględnej hałasu 
wytwarzanego przez nową nawierzchnię. Bez tego wykonawca nie jest w stanie określić możliwości spełnienia 
podanego kryterium. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy wykonać nawierzchnię zgodnie z ST D.05.03.13. 
 
Pytanie 9 Dotyczy opisu technicznego, pkt.7.5.1. Prosimy o podanie metody badawczej i warunków 
przeprowadzenia badania hałasu. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy wykonać nawierzchnię zgodnie z ST D.05.03.13. 
 
Pytanie 10  Dotyczy § 2 pkt 5 oraz  § 7 pkt 3 projektu umowy. 
Prosimy o doprecyzowanie, w jakim terminie od złożenia przez Wykonawcę „protokołu konieczności” 
Zamawiający będzie dokonywał jego weryfikacji i udzielał odpowiedzi w zakresie jego zatwierdzenia lub 
odrzucenia. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że bez zbędnej zwłoki będzie dokonywał weryfikacji i udzielał odpowiedzi 
w zakresie zatwierdzenia bądź odrzucenia „protokołu konieczności”. 
 
Pytanie 11 Dotyczy § 8 pkt 1 oraz § 8 pkt 3 projektu umowy. 
W związku z tym, że umowa podwykonawcza stanowi osobną umowę o roboty budowlane (z innymi cenami 
niż Kontrakt z Zamawiającym), prosimy o zmianę tego zapisu tak, aby Podwykonawca nie musiał podpisywać 
zestawienia wartościowego wykonanych robót, a jedynie zestawienie ilościowe (czyli obmiar robót), ze 
wskazaniem jakie roboty i w jakiej kwocie (wyliczonej z cen z umowy podwykonawczej) zostały zrealizowane 
przez tychże Podwykonawców. Prosimy o ograniczenie zobowiązania Wykonawcy w kwestii Podwykonawców 
do: załączenia do faktury zestawienia wartości wykonanych robót, sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru  
i podpisanego przez Podwykonawcę, bazującego na cenach z umowy podwykonawczej. Niczym 
nieuzasadnione jest żądanie przez Zamawiającego, aby Podwykonawcy podpisywali wartościowe zestawienie 
robót do faktury wystawianej przez Wykonawcę na Zamawiającego 
W związku z powyższym, wnosimy również o usunięcie w § 8 pkt 3 Umowy zapisu „podpisane przez 
Podwykonawców zgłoszonych do rozliczenia”. 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że z uwagi na fakt iż wybór wykonawcy następuje w ramach zamówienia 
publicznego, zgodnie z zasadą którego złożone oferty w postępowaniu są jawne, Zamawiający nie zgadza się 
na taką zmianę zapisu § 8 pkt 1 i 3 IPU. 
 
Pytanie 12 Dotyczy § 17 pkt 5 projektu umowy. 
W § 17 pkt 5 Umowy Zamawiający wskazał, że wraz z projektem umowy o podwykonawstwo robót 
budowlanych, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
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dokumenty dotyczące przyszłego podwykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, a także 
referencje potwierdzające, że Podwykonawca, Dalszy podwykonawca wykonał w okresie pięciu lat co najmniej 
trzy roboty o zakresie zgodnym z umową podwykonawczą. Ponadto w przedmiotowym paragrafie Umowy 
wskazane zostało, że wymagania te dotyczą innego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy niż ten, na 
którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 36b ust. 1 PZP. W ocenie Wykonawcy 
wymaganie przedstawienia wraz z dokumentami potwierdzającymi brak podstaw do wykluczenia 
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy o którym mowa w przywołanym paragrafie umowy, referencji na 
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, jest sprzeczne z prawem zamówień publicznych. 
Zgodnie z art. 22a Ustawy PZP Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  
w postępowaniu, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów. Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
musi udowodnić zamawiającemu że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do przekazania tych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia. W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, 
na którego zasoby wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a w celu wykazania spełnienia  
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu że proponowany 
inny podwykonawca spełnia warunki udziału w  postępowaniu w stopniu nie mniejszym nie podwykonawca na 
którego zasoby powołał się wykonawca w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Mając na względzie 
treść przywołanych powyżej przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, stwierdzić należy, że obowiązek 
przedstawienia referencji jako dowodu na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
dotyczy wyłącznie tych podwykonawców na których zasoby powołał się Wykonawca w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub który ma zastąpić w trakcie realizacji podwykonawcę na 
którego zasoby powołał się Wykonawca w trakcie procedury przetargowej. Tym samym § 17 pkt 5 Umowy  
w zakresie w jakim określa obowiązek przedstawienia referencji jako dowodu na spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu również odnośnie podwykonawców na których zasoby Wykonawca nie powoływał się  
w trakcie postępowania przetargowego jest sprzeczny z Prawem Zamówień Publicznych, gdyż przepisy 
formułują tego rodzaju obowiązek wyłącznie w zakresie tych podwykonawców którzy udostępniają swoje 
zasoby wykonawcy biorącemu  udział w postępowaniu, względnie w trakcie realizacji robót budowlanych.  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymóg referencji dotyczący podwykonawcy, o którym mowa w §17 
ust.5 IPU nie dotyczy spełnienia warunku udziału w postępowaniu, a ma jedynie potwierdzać, że firma 
podwykonawcy ma doświadczenie w realizacji danego zakresu prac. Jednocześnie Zamawiający działając na 
podstawie art. 38 ust.4 Pzp modyfikuje brzmienie §17 ust.5 IPU, który otrzymuje treść: „Wraz z projektem 
Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych, o której mowa w ust. 4, Wykonawca, Podwykonawca lub 
Dalszy Podwykonawca (inny niż określony w ust. 3) przedkłada Zamawiającemu dokumenty dotyczące 
przyszłego Podwykonawcy, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia takiego Podwykonawcy  
z postępowania o udzielenie zamówienia tj. oświadczenie Podwykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  
z postępowania i aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności 
gospodarczej potwierdzający że nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, chyba że po ogłoszeniu 
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, a także referencje potwierdzające że 
Podwykonawca (Dalszy Podwykonawca) wykonał co najmniej trzy roboty o zakresie zgodnym z umową 
podwykonawczą”. 
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Pytanie 13 Dotyczy § 21 pkt 1 od ppkt 1 do ppkt 3 oraz ppkt 11 projektu umowy. 
Wnosimy o zamianę w § 21 pkt 1 od ppkt 1 do ppkt 3 oraz ppkt 11 słowa "opóźnienie"  na słowo: "zwłoka".  
W ocenie Wykonawcy kara umowna jako forma zryczałtowanego odszkodowania za nie wypełnienie 
zobowiązań wskazanych w Umowie powinna być określona za niewykonanie tych obowiązków z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, czyli za opóźnienie kwalifikowane – zwłokę. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu. 
 
Pytanie 14 Dotyczy § 21 pkt 1 ppkt 4) oraz § 21 pkt 3 projektu umowy. 
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmniejszenie kary za odstąpienie od umowy określonej w w/w pkt projektu 
umowy do 10% wynagrodzenia umownego brutto. 
W opinii Wykonawcy przyjęty poziom kar jest zbyt wysoki. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu. 
 
Pytanie 15 Dotyczy § 21 pkt 1 ppkt 12 projektu umowy. 
Prosimy o doprecyzowanie w ppkt 12), że kara ta zostanie naliczona w przypadku, gdy niezgodne oznakowanie, 
braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą starannością będą wynikały z winy 
Wykonawcy. W sytuacji np. kradzieży oznakowania lub jego zniszczenia przez osoby trzecie w godzinach 
nocnych, Wykonawca nie będzie w stanie poprawić oznakowania bezpośrednio po wystąpieniu takiego 
zdarzenia.  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 38 ust.4 Pzp modyfikuje brzmienie §21 ust.1 
pkt.12 IPU, który otrzymuje treść: „12) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji 
ruchu, z przyczyn zależnych od wykonawcy, oznakowanie  na czas prowadzenia robót, braki w oznakowaniu 
lub wykonanie oznakowania z nienależytą starannością  w wysokości 2.000 zł brutto”. 
 
Pytanie 16 Dotyczy § 21 pkt 2 projektu umowy. 
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu § 16 pkt 2 projektu umowy tak aby limit kar umownych, 
mogących być naliczonych dotyczył wszystkich kar określonych w umowie, a nie tylko w zakresie wskazanym 
przez Zamawiającego. 
W ocenie Wykonawcy określenie limitu kar umownych w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, wyłącznie  
w zakresie kar umownych określonych w § 21 pkt 1 ppkt 1 i 2, bez wskazania limitu dla wszystkich kar 
określonych w Umowie, jest sprzeczne z art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w przepis § 16 IPU nie zawiera ust. 2, który mówiłby o limitach kar 
umownych. Taki zapis znajduje się w § 21 ust. 2 IPU. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę 
tego zapisu. 
 
Pytanie 17 Dotyczy § 21 pkt 1 ppkt 18 projektu umowy. 
Mając na uwadze zakres prac przewidzianych do realizacji oraz prognozowaną wartość Wykonawca zwraca się 
z prośbą o całkowite usunięcie zapisów § 21 pkt 1 ppkt 18 projektu umowy. 
W przypadku odmowy usunięcia zapisów prosimy o obniżenie kary określonej w ppkt 18 do 5% rocznego limitu 
finansowego. 
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Należy podkreślić, że żądanie zbyt wygórowanych kar umownych stanowi naruszenie podstawowych zasad 
jakie powinny obowiązywać w umowach, tj. równości stron, co ostatecznie prowadzi do sprzeczności  
z zasadami współżycia społecznego. Należy wskazać, że kara umowna tracąc charakter odszkodowania (art. 
483 par. 1 k.c.) prowadziłaby do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (wyrok SN z 17 marca 1988 r., sygn. 
akt IV CR 58/88). 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. 
 
Pytanie 18 Dotyczy § 22 pkt 3 ppkt 4 projektu umowy. 
Wykonawca zwraca się z prośba o informacje czy Zamawiający przewiduje w okresie realizacji zadania 
prowadzenie na terenie budowy ewentualnych prac równoległych?  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie przewiduje w okresie realizacji zadania prowadzenia na terenie 
budowy ewentualnych prac równoległych. 
 
Pytanie 19 Dotyczy § 23 pkt 1 projektu umowy. 
Wykonawca zwraca się z prośbą o skrócenie przysługującego Zamawiającemu terminu na odstąpieniu od 
umowy do 1 miesiąca od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu. 
 
Pytanie 20 Dotyczy § 23 pkt 5 ppkt 1 lit. c) projektu umowy. 
Wykonawca zwraca się z prośba o wykreślenie zapisu i zastąpienie go następującym” 
c) na koszt Strony z winy, której nastąpiło rozwiązanie umowy niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty  
w zakresie określonym przez Zamawiającego. W przypadku nieprzystąpienia do zabezpieczenia robót 
przerwanych, Zamawiający zleci innemu podmiotowi ich wykonanie na koszt Wykonawcy, bez potrzeby 
uzyskiwania dodatkowego upoważnienia sądu w tym zakresie,   
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu. 
 
Pytanie 21 Dotyczy § 1 ust. 3 Tomu II SIWZ: proszę potwierdzić, że przez „wszelkie roboty budowlane, które 
okażą się niezbędne do zrealizowania Przedmiotu Umowy”, o których mowa w tym przepisie, należy rozumieć 
wyłącznie roboty jednoznacznie wynikające ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obejmującej 
dokumentację projektową, Specyfikacje Techniczne D-M.-00.00.00 (ST Wymagania Ogólne) i Specyfikacje 
Techniczne (ST). W razie braku potwierdzenia proszę wskazać ustawową podstawę obciążania wykonawcy 
zamówienia publicznego wykonaniem świadczeń, których nie przewiduje opis tego zamówienia. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zapis mówiący o zobowiązaniu Wykonawcy do wykonania wszelkich 
robotach budowlanych, które okażą się niezbędne do zrealizowania Przedmiotu Umowy, odnosi się do 
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 (ST Wymagania Ogólne), Specyfikacji 
Technicznych (ST) jak również do robót, które ze względów technicznych/ technologicznych w oczywisty 
sposób powinny zostać wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną celem prawidłowej realizacji przedmiotu 
zamówienia, zgodnie z art.647 Kc a nie zostały ujęte w ww wymienionych dokumentach. 
 
Pytanie 22 Dotyczy § 1 ust. 4 Tomu II SIWZ: proszę potwierdzić, że przez „roboty budowlane, które nie zostały 
wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z projektem 
budowlanym”, o których mowa w tym przepisie, należy rozumieć wyłącznie roboty jednoznacznie wynikające 
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ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obejmującej dokumentację projektową, Specyfikacje 
Techniczne D-M.-00.00.00 (ST Wymagania Ogólne) i Specyfikacje Techniczne (ST). W razie braku 
potwierdzenia proszę wskazać ustawową podstawę obciążania wykonawcy zamówienia publicznego 
wykonaniem świadczeń, których nie przewiduje opis tego zamówienia. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zapis mówiący o zobowiązaniu Wykonawcy do wykonania robót 
budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do realizacji Przedmiotu 
Umowy, odnosi się do dokumentacji budowlanej oraz specyfikacji technicznej jak również do robót, które ze 
względów technicznych / technologicznych w oczywisty sposób powinny zostać wykonane zgodnie z sztuką 
budowlaną celem prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia a nie zostały ujęte w ww wymienionych 
dokumentach. 
 
Pytanie 23 Dotyczy § 2 ust. 1 i ust. 6 Tomu II SIWZ: proszę wskazać ustawową podstawę uprawnień 
zamawiającego wymienionych w tym przepisie. 
Wykonawca wskazuje, że samo istnienie uprawnień przewidzianych w § 2 ust. 1 – z których zamawiający chce 
korzystać w sposób samodzielny i nieskrępowany uprzednim uzyskaniem akceptacji wykonawcy (§ 2 ust. 6) – 
podważa sens obowiązków zamawiającego, o których mowa w art. 29 ust. 1 i art. 31 ust. 1 Prawa zamówień 
publicznych. Skoro zamawiający może m.in. „zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych kosztorysem 
ofertowym”, polecić „pominięcie” części robót czy polecić „wykonać rozwiązania zamienne”, to opis przedmiotu 
zamówienia traci jakiekolwiek znaczenie – gdyż może być dowolnie zmieniony przez zamawiającego już po 
udzieleniu zamówienia. Niepojęte jest też, że zamawiający w § 27 ust. 1 przewiduje wymóg zachowania formy 
pisemnej dla „wszelkich zmian Umowy”, a jednocześnie wydaje się nie traktować „poleceń” z § 2 ust. 1 jako 
zmian umowy – choć dotyczą one przedmiotu tej umowy. 
W ocenie wykonawcy zamawiający uzurpuje sobie uprawnienia, które naruszają podstawowe zasady udzielania 
zamówień publicznych i dla których podstawą nie jest ani nie może być art. 353¹ kc; gdyby wolą ustawodawcy 
było, aby zamawiający mogli samodzielnie manipulować zakresem udzielonego zamówienia publicznego, to 
taką możliwość przewidywałyby przepisy Prawa zamówień publicznych. 
Odnosząc się do wyjaśnienia treści SIWZ dla zamówienia publicznego „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 
Rogalin – Kórnik od km 28+972 do km 31+518”, którego zamawiający udzielił 19 listopada 2020 roku  
w odniesieniu do przepisów projektu umowy, które brzmią tak samo, jak § 2 ust. 1 i ust. 6 Tomu II SIWZ, 
wykonawca wskazuje, że: 
- wbrew twierdzeniu zamawiającego, art. 144 ust. 1 Pzp nie przewiduje jakiegokolwiek obowiązku dla 

zamawiającego; przepis ten mówi tylko, że umowy o zamówienie nie można zmienić, chyba, że zachodzi 
ustawowa przesłanka, która na to pozwala – jedną z tych przesłanek jest to, że „zmiany zostały 
przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci 
jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany 
wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian”; 

- przytoczony przez zamawiającego w ww. wyjaśnieniach fragment tekstu – stanowiący większość 
wyjaśnienia, a mimo tego przytoczony bez wskazania źródła – będący fragmentem opinii Urzędu Zamówień 
Publicznych „Dopuszczalność zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego na podst. art. 144 ust. 1 
pkt 1,3 i 6 ustawy Pzp” (dostępnej na stronie UZP pod adresem https://www.uzp.gov.pl/baza-
wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/umowa-w-sprawie-zamowienia-
publicznego/dopuszczalnosc-zmiany-umowy-o-udzielenie-zamowienia-publicznego) odnosi się, podobnie 



 
 

7 
 

jak cała opinia, z której pochodzi, do kwestii waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy, nie zaś do tego, czy 
zamawiający może, już po udzieleniu zamówienia publicznego, w sposób dowolny manipulować zakresem 
i opisem przedmiotu zamówienia; 

- wybiórczo przytoczona opinia UZP jw. mówi – co zamawiający pominął udzielając wyjaśnień – że możliwość 
zmiany umowy należy do stron tej umowy, nie zaś do zamawiającego działającego samodzielnie; 

- nieprawdą jest, że zamawiający ma „ustawowe uprawnienia”, korzystanie z których daje zamawiającemu 
„prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z Umową realizacji robót budowlanych, polecać dokonywanie 
takich zmian ich jakości i ilości, jakie będą niezbędne dla wykonania Przedmiotu Umowy”. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że art. 144 ust. 1 pkt. 1 Pzp jest podstawę prawną dla przepisu § 2 ust. 1  
i ust. 6 IPU. Przedmiot świadczenia wykonawcy wyznacza, poza treścią umowy, jej zamierzony cel.  
W przypadku umowy o roboty budowlane jest nim oddanie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem  
i zasadami wiedzy technicznej. Przedmiot świadczenia musi być zgodny z przepisami bezwzględnie 
obowiązującymi, kontraktem i przepisami względnie obowiązującymi. Art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp wprowadza 
względny zakaz istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy. Zakaz ten polega na tym, że zmiany takie są dopuszczalne, jeżeli zamawiający 
przewidział możliwość ich dokonania w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej 
zmiany. Treść umów w sprawie zamówienia publicznego nie może być swobodnie zmieniana przez strony. 
Zostaje ona bowiem zawarta przez działającego w interesie publicznym zamawiającego z wykonawcą 
wybranym zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych, po przeprowadzeniu sformalizowanego 
postępowania o udzielenie zamówienia. Art. 144 ust. 1 Pzp wprowadza względny zakaz istotnych zmian 
postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, 
polegający na tym, że zmiany takie są dopuszczalne, jeżeli zamawiający przewidział możliwość ich dokonania 
w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany. 

 
Pytanie 24 Dotyczy § 7 Tomu II SIWZ: proszę wskazać ustawową podstawę rozwiązań przyjętych w tym 
paragrafie, w szczególności pozwalających zamawiającemu narzucić wykonawcy określony (oczekiwany przez 
zamawiającego) sposób wyceny robót, który wykonawca nie ma obowiązku wykonać – jako wykraczających 
poza opis przedmiotu zamówienia oraz ofertę złożoną przez wykonawcę. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ORGBUD-Serwis stanowi ogólnodostępną bazę kosztorysowo-
cenową służącą do kosztorysowania robót budowlanych dla których baza cenowa w zakresie robocizny, 
materiałów, sprzętu jest aktualizowana na bieżąco. W związku z powyższym Zamawiający wybrał tą metodę 
jako pierwszą do rozliczenia tych robót. 

 
Pytanie 25 Dotyczy § 8 ust. 1 Tomu II SIWZ: proszę potwierdzić, że inspektor nadzoru podpisze zestawienie 
robót obejmujące wszystkie roboty odebrane danym odbiorem częściowym. W razie braku potwierdzenia 
proszę wyjaśnić, w jakim przypadku inspektor nadzoru będzie mógł odmówić podpisania zestawienia jw. 
pomimo dokonania odbioru robót. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ, Inżynier dokona odbioru wszystkich robót 
objętych danym protokołem odbioru częściowego pod warunkiem wykonania ich zarówno pod względem 
ilościowym jak i jakościowym zgodnie z dokumentacją oraz wymaganiami zawartymi w ST dla danego 
asortymentu robót. 
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Pytanie 26 Dotyczy § 11 pkt 4 Tomu II SIWZ: dlaczego przepis ten mówi o „niezbędnej Dokumentacji 
projektowej”, a nie – jak § 1 ust. 1 – o Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obejmującej dokumentację 
projektową, Specyfikacje Techniczne D-M.-00.00.00 (ST Wymagania Ogólne) i Specyfikacje Techniczne (ST)? 
Za wyjaśnienie powyższej rozbieżności albo niekonsekwencji trudno uznać to, że SST D-M-00.00.00 w pkt 1.5.2 
lit. B wymienia „Dokumentację Projektową do opracowania przez Wykonawcę” (zaliczając do niej szereg 
dokumentów, które ponad wszelką wątpliwość dokumentacją projektową nie są, np. geodezyjną dokumentację 
powykonawcza, dokumenty wymagane zgodnie z ustawą o odpadach czy plan BIOZ, który nie tylko nie jest 
dokumentacją projektową, ale też nie może zostać przygotowany przez wykonawcę). 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z § 1 ust. 1 IPU Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 
przedmiotu umowy między innymi w oparciu o dokumentację projektową, jednakże zgodnie z pkt. 1.5.2. D-M-
00.00.00 (ST Wymagania Ogólne) część tej dokumentacji zobowiązany jest przygotować w ramach 
przedmiotu umowy Wykonawca, co szczegółowo wskazano w pkt. 1.5.2.B wymienionej specyfikacji. 
Zamawiający dostarcza dokumentację, która znajduje się w jego posiadaniu. 

 
Pytanie 27 Dotyczy § 13 ust. 1 pkt 20 Tomu II SIWZ: jak należy rozumieć obowiązek wynikający z tego przepisu, 
skoro art. 35 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych – do którego odwołuje się art. 68 ust. 3 tej 
ustawy – wejdzie w życie dopiero 01 stycznia 2025 roku (zgodnie z art. 86 pkt 3 ww. ustawy)? Dlaczego 
zamawiający wymaga, aby udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we 
flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu robót wynosił co najmniej 10%, skoro ustawowy wymóg  
w tym zakresie pojawi się dopiero od 01 stycznia 2025 roku? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że obowiązek, o którym mowa w art. 68 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. 
o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z dnia 22.05.2020r.nr 908) wchodzi w życie z dniem 
01.01.2022 r.  

 
Pytanie 28 Dotyczy § 18 ust. 1 Tomu II SIWZ: 
1) proszę podać termin na dokonanie albo odmowę dokonania odbioru częściowego – wskazując, od kiedy  

(od jakiego zdarzenia) termin ten rozpoczyna bieg, 
2) proszę wymienić dokumenty, które należy przedłożyć do odbioru częściowego. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odbiór częściowego robót nastąpi niezwłocznie po przedłożeniu przez 
Wykonawcę robót kompletnych materiałów odbiorowych w tym w szczególności: 
- prawidłowo wypełnionych tabel rozliczeniowych, 
- szkiców, pomiarów geodezyjnych wykonany w zakresie zgodnym z wymaganiami ST dla danego asortymentu 
robót, 
- wyników badań laboratoryjnych, danych materiałowych, certyfikatów zgodnych z wskazanymi w ST dla 
danego asortymentu robót. 

 
Pytanie 29 Dotyczy § 18 ust. 1 Tomu II SIWZ: proszę podać termin na dokonanie albo odmowę dokonania 
odbioru ostatecznego – wskazując, od kiedy (od jakiego zdarzenia) termin ten rozpoczyna bieg. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odbiór ostateczny robót nastąpi niezwłocznie po przedłożeniu przez 
Wykonawcę robót kompletnych materiałów odbiorowych wskazanych w pkt 8.4.2 ST D.00.00.00 Wymagania 
ogólne. 
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Pytanie 30 Dotyczy § 21 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5, 10 i 11 Tomu II SIWZ: proszę wyjaśnić, dlaczego przesłanką naliczenia 
kar wymienionych w tym przepisach jest opóźnienie (względnie przekroczenie terminu), a nie zwłoka. 
Odpowiedź: Zamawiający żąda kar umownych w przypadku "opóźnienia", a nie tylko" zwłoki" mając na 
uwadze konieczność należytego zabezpieczenia interesów Zamawiającego (zasada swobody zawierania 
umów). 

 
Pytanie 31 Z uwagi na obecną sytuację związaną z COVID-19 na rynku występują trudności w pozyskaniu ofert 
od podwykonawców oraz dostawców. W celu przygotowania rzetelnej oferty Wykonawca zwraca się  
z uprzejma prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 21.12.2020 r. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że z uwagi na zmianę Kosztorysu ofertowego (TER) Zamawiający 
zmodyfikuje SIWZ i zmienia termin składania ofert na dzień 10.12.2020r. 
 
Pytanie 32 Wykonawca prosi o umieszczenie brakującego ST D-04.08.01 na które powołuje się Zamawiający 
w KO branża drogowa w poz. 60 i 61. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wprowadza korektę w kosztorysie ofertowym dla poz. 60 i 61, 
właściwe SST to ST D-04.07.01. 
 
Pytanie 33 W nawiązaniu do poz. 1 Kosztorysu Ofertowego oraz ST D 01.01.01 prosimy o podanie dokładnej 
ilości słupków pasa drogowego typ 36a które należy wykonać w ramach kontraktu. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że słupki pasa drogowego należy ustawić zgodnie z wymogami SST 
D.01.01.01. 
 
Pytanie 34 Prosimy o informację jakie drzewa należy posadzić w ilości 16 szt.? W projekcie budowlanym  
i wykonawczym są wymienione: klon zwyczajny - 6 szt, dąb bezszypułkowy - 6 szt i jarząb pospolity - 4szt.,  
a w SST jest mowa o brzozie brodawkowatej i sośnie czarnej. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy posadzić drzewa w ilości i rodzaju wymienionym w projekcie 
budowlanym i wykonawczym. Wprowadzono korektę do SST. 
 
Pytanie 35 Prosimy o zamieszczenie projektu organizacji ruchu. 
Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza Projekt organizacji ruchu.  
 
Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.6 Pzp modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia poprzez:  
1. załączenie brakującej dokumentacji, 
2.  zmianę termin składania ofert.  
W związku z tym zmianie ulega pkt. 14.11, 15.1, 15.2 i 15.4 SIWZ, które otrzymują brzmienie: 
„ 14.11.  Jeżeli wykonawca składa ofert w formie papierowej, wówczas należy ją sporządzić i złożyć w oryginale, 
należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia 
tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do 
Zamawiającego na adres: 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu 
61 – 623 Poznań, ul. Wilczak 51 



 
 

10 
 

 oraz opisane: 
„Rozbudowa dw nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Południowym Kanale Obry,” 

„Nie otwierać przed dniem 10.12.2020 r., godz. 12.15” 
 

15.1. Oferty w formie papierowej winny być złożone 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 10.12.2020r., do godziny 12.00 czasu lokalnego.  

15.2. Ofertę w formie elektronicznej wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć za pośrednictwem 
platformy  platformazakupowa.pl/pn/wzdw  zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 14. SIWZ, w terminie 
do 10.12.2020 r., do godziny 12.00 czasu lokalnego 

15.3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona  
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 10.12.2020 r., o godzinie 12.05 czasu 
lokalnego”. 

 
 


