
 
 

PFiZP 271.3.2023                    Stawiszyn 03.02.2023r 

Wyjaśnienia treści SWZ 

 

dotyczy zamówienia publicznego na.: Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie 

Gminy i Miasta Stawiszyn. 

Na podstawie art.284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych                          

( Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ) informuję, że Wykonawca ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Modernizacja infrastruktury drogowej 

na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn, złożył wniosek o wyjaśnienie treści SWZ albo opisu 

potrzeb i wymagań. 

W związku z powyższym poniżej przekazuję treść pytań oraz udzielam odpowiedzi na zadane 

pytania: 

Pytanie 1 

Dotyczy § 4 pkt 18 projektu umowy. 

Wykonawca zwraca się z prośba o podanie adresu miejsca odwozu bądź określenie 

maksymalnej odległości na jaką należy przetransportować materiały z rozbiórki nadające się 

do ponownego wbudowania. 

Odpowiedź:   

Miejsce przetransportowania materiałów z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania 

znajduje się na działce 247 ( obręb Petryki) gmina Stawiszyn. 

 

Pytanie 2 

Dotyczy § 13 pkt 5 projektu umowy. 

Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie w jakiej kwocie zostanie udzielona zaliczka, bądź 

informację jaki procent ceny umownej będzie on stanowiła. 

Odpowiedź: 

Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji (przedmiotu umowy) w części niepokrytej 

udziałem własnym Zamawiającego, tj. 95% wartości umowy, na czas poprzedzający wypłatę 

środków z Promesy  Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych po 

zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji oraz po zakończeniu 

realizacji inwestycji do czasu wypłaty środków na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. 

Zamawiający nie jest w stanie określić wysokości zaliczki, która zostanie udzielona. 

 

Pytanie 3 

Dotyczy § 13 pkt 12 ppkt 2) projektu umowy. 

Wykonawca zwraca się prośbą o poprawienie odnośnika w w/w pkt projektu umowy 

Odpowiedź:   

Zamawiający poprawia odnośnik w § 13 pkt 12 ppkt 2: 

w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaźnik GUS przed podpisaniem protokołu odbioru 

częściowego/końcowego o którym mowa w § 13 pkt 8 zmieni się (narastająco) w stosunku do 

ostatniego opublikowanego wskaźnika GUS po podpisaniu niniejszej umowy o poziom 



 
przekraczający 5 %, strony mogą złożyć wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia w zakresie robót odebranych protokołem podpisanym po publikacji 

wskaźnika GUS 

 

Pytanie 4 

Dotyczy § 17 pkt 1 lit. a), lit. d), lit. e), lit. f), lit. g), lit. i), lit. l), lit. m), lit. o), lit. p) oraz lit. 

r) projektu umowy. 

Wykonawca zwraca się z prośbą o obniżenie poziomu kar określonych w § 16 pkt 1 lit. a), lit. 

d), lit. e), lit. f), 

lit. g), lit. i), lit. l), lit. m) oraz lit. r) projektu umowy: 

- lit. a) prośba o obniżenie kary do 0,2% wynagrodzenia brutto. 

- lit. d), lit. e) oraz lit. l) prośba o obniżenie kary do 0,05% wynagrodzenia brutto. 

- lit. f) prośba o obniżenie kary do 5% 

- lit. g), lit. i) oraz lit. r) prośba o obniżenie kary do 1.000,00zł 

- lit. m) prośba o obniżenie kary do 5.000,00zł 

- lit. o) oraz lit. p) prośba o obniżenie kary do 500,00zł 

W opinii Wykonawcy przyjęty poziom kar jest zbyt wysoki. W doktrynie prawa zamówień 

publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie 

Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że kara umowna co do istoty ma charakter 

wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie prewencyjny. Ustalenie przez 

Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem 

naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 

dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15). 

Odpowiedź:   

Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy odnośnie obniżenia kar w § 17 pkt 1 lit. 

a), lit. f), lit. g), lit. i), lit. m) oraz lit. r) projektu umowy. 

Zamawiający nie zmienia zapisów § 17 pkt 1 lit. d), lit. e), lit. l), lit. o), lit. p) projektu 

umowy. 

 

Pytanie 5 

Dotyczy § 17 pkt 1 lit. c) oraz § 17 pkt 2 lit. a) projektu umowy. 

Powołując się na zasadę równości Stron, Wykonawca zwraca się z prośbą o obniżenie 

poziomu kary określonej w § 17 pkt 1 lit. c) do poziomu kary określonej w § 17 pkt 2 lit. a). 

Odpowiedź:  

 Zamawiający dokonuje zmiany zapisu § 17 pkt 1 lit. c). 

Było: 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% 

wynagrodzenia brutto 

Jest: 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto 

 

 



 
Pytanie 6 

Dotyczy § 17 pkt 1 lit. l) oraz § 17 pkt 1 lit. p) projektu umowy. 

Wykonawca zwraca się z prośbą o dokładne określenie jaki poziom kar obowiązuje w 

przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty? 

Odpowiedź:   

Wykreśleniu ulega zapis w§ 17 pkt 1 lit. p) projektu umowy.  

 

Pytanie 7 

Dotyczy kosztorysu ofertowego do zadania nr 4, poz. 25. Wykonawca zwraca się z prośbą o 

weryfikację ilości podanej w kosztorysie. Z analizy dokumentacji i układu warstw 

konstrukcyjnych wynika, że do wykonania jest 1206m2 podbudowy z gruntu stabilizowanego 

cementem, nie 120m2 jak to zostało podane w tabeli. 

Odpowiedź:   

W pozycji kosztorysowej nr 25 prawidłowy obmiar wynosi 1206m2.  

Pytanie 8 

SST D-04.04.02 w pkt. 2.2. Rodzaje materiałów wskazuje na kruszywo łamane o uziarnieniu 

0/63mm, natomiast dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy podbudowy i 

umocnienia pobocza z kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm. Prosimy o jednoznaczne określenie 

uziarnienia kruszywa łamanego. 

Odpowiedź:   

Do wykonania podbudowy i poboczy stosować kruszywo łamane frakcji 0/31,5mm.  

 

Pytanie 9 

SST D-04.04.02 w pkt. 2.2. Rodzaje materiałów wskazuje na materiały mieszanki na warstwę 

podbudowy tj. kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego (gabro, 

granit, melafir, bazalt). Klasyfikacja materiału, który może być zastosowany do danej 

warstwy winna i musi odbywać się na podstawie kryteriów technicznych. Zgodnie z 

dyrektywą Unii Europejskiej 89/106/EWG zastąpionej w 2011 roku przez Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2012 zabronione jest wskazywanie konkretnych 

rodzajów rozwiązań technologicznych (w tym przypadku dostosowywanie specyfikacji pod 

konkretny rodzaj skały) lub ich wykluczanie. W związku z powyższym prosimy o informację 

czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy podbudowy oraz umocnienia poboczy z 

kruszywa wapiennego. 

Odpowiedź:   

Zamawiający nie dopuszcza stosowania kruszywa wapiennego. 

 

Pytanie 10 

Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Wykonawca zwraca się z zapytaniem, 

czy zobowiązany jest wypełnić w poszczególnych kosztorysach ofertowych "WIODĄCE 

NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU " oraz "TABELE ELEMENTÓW SCALONYCH"? 

Odpowiedź:   

Tak 



 
Pytanie 11 

Zadanie 7 DG nr 674327P m. Długa Wieś III Etap I 

1. Prosimy o potwierdzenie ilości robót w pozycji 4-26 kosztorysu ofertowego. 

Zadanie 7 DG nr 674327P m. Długa Wieś III - Etap II 

1. Prosimy o potwierdzenie ilości robót w pozycji 4-26 kosztorysu ofertowego 

Odpowiedź:   

Zadanie 7 DG nr 674327P m. Długa Wieś III Etap I 1.  

Zamawiający potwierdza ilość robót w pozycji 4-26 kosztorysu ofertowego 

Zadanie 7 DG nr 674327P m. Długa Wieś III - Etap II 1. 

Zamawiający potwierdza ilość robót w pozycji 4-26 kosztorysu ofertowego 

 

Pytanie 12 

Pytanie do zadanie 1 etap 2 

 Rysunek nr 2 przekrój A-A przedstawia podbudowę z kamienia łamanego grubości 15 cm 

pod jezdnią oraz opaskami. Brak wyżej wymienionej pozycji w przedmiarze inwestorskim. 

Czy należy ją uwzględnić? 

Odpowiedź: 

Zamawiający przesyła aktualny formularz ofertowy wraz z przedmiarem robót 

 

Pytanie 13 

Pytanie o finansowanie 

Prosimy o doprecyzowanie i wyjaśnienie zapisu paragraf 1 pkt. 6 wzoru umowy. Jeżeli 

wykonawca realizujący tylko jedno zadanie wykona je w ciągu 2 miesięcy od podpisania 

umowy, czy będzie musiał czekać z płatnością do zakończenia wszystkich zadań (10 

miesięcy)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości płatności końcowej wcześniej niż na 

koniec okresu realizacji, czyli nie wcześniej niż Zamawiający uzyska środki z promesy na 

projekt w ramach programu Polski Ład. 

 

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wszystkich Wykonawców zamierzających wziąć udział 

w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający informuje, że niniejsze pytanie i odpowiedzi 

stanowią integralną część SWZ. 

Jednocześnie informuję, iż Zamawiający przedłuża termin składania ofert 

do dnia 13.02.2023r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 

13.02.2023r o godzinie 10:05 

 

Burmistrz Stawiszyna 

/-/ Grzegorz Kaczmarek 

 


