
P o w i a t   L e g n i c k i  
 

 
O G Ł O S Z E N I E  

w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania w sprawie wyjaśnienia treści  
Specyfikacji warunków zamówienia publicznego pn.:  

 
Remont drogi nr 2210D w m. Miłkowice 

 
RZ.272.1.12.2022 

  
 

 Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zamawiający udziela odpowiedzi na kolejne pytania 

(nr 10-12), które wpłynęły w dniu 30 czerwca br. w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji warunków 

zamówienia.  

 

Pytanie nr 10: Dotyczy §1 ust. 3 projektu umowy: 

1) wnosimy o wykreślenie wyrażenia „Wykonawca ponadto oświadcza, iż wszelkie dokumenty i informacje 

są dla wykonania umowy w pełni wystarczające i nie ma konieczności ich uzupełniania”. Wykonawca nie 

odpowiada za przygotowanie dokumentacji opisującej przedmiot umowy tym samym nie może oświadczyć, 

że dokumentacja której autorem jest Zamawiający jest wystarczający i nie wymaga uzupełnienia. 

2) W przypadku braku zgody na wykreślenie, wnosimy o wyjaśnienie czy dokumentacja opisująca przedmiot 

umowy jest kompletna, nie zawiera błędów i jest wystarczająca do realizacji Przedmiotu umowy?. 

Odpowiedź zamawiającego: W projekcie umowy w §1 ust. 3 zdanie drugie po wyrazach „Wykonawca 

ponadto oświadcza, iż” dodaje się wyrazy „wg stanu wiedzy na dzień podpisania umowy”. 

 
 
Pytanie nr 11: Dotyczy §1 ust.9 projektu umowy: wnosimy o wyjaśnienie czy przedmiar i dokumentacja 

techniczna są kompletne, nie zawierają błędów i są wystarczająca do realizacji Przedmiotu umowy? 

Odpowiedź zamawiającego: Wg stanu wiedzy na dzień dzisiejszy przedmiar i dokumentacja są 

kompletne, nie zawierają błędów i są wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia. 

 
 
 
Pytanie nr 12: Dotyczy §13 ust. 7 projektu umowy: wnosimy o wykreślenie wyrażenia „Dotyczy to także 

instalacji podziemnych nie ujawnionych w dokumentacji .” Wykonawca nie może odpowiadać za instalacje 

podziemne nie ujawnione w dokumentacji i tym samym wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje ich 

przełożenia ani zabezpieczenia. Zgodnie z art. 99 ust.1 PZP Zamawiający opisuje przedmiot umowy w 

sposób jednoznaczny, zatem Wykonawca nie może objąć swoją ofertą przebudowy sieci które nie są 

zinwentaryzowane. 

Odpowiedź zamawiającego: W projekcie umowy w §13 ust. 7 skreśla się zdanie drugie. 

 

Zmieniony projekt umowy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. 
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