
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.:  
 

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2220D na odcinkach od 
drogi krajowej 94 do m. Witków i od miejscowości Groble do m. Witków  

o łącznej długości 4533m. 
 

RZ.272.1.5.2022 

  
 
 

 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 niżej cytowane pytania, które wpłynęły w dniu 1 kwietnia br. w sprawie 

wyjaśnienia treści Specyfikacji warunków zamówienia.  

 

 

Pytanie nr 1: W par.17 ust.2 wzoru umowy występuje zapis: „Odbiory robót zanikających 

nastąpią w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. Odbiory dokona Komisja składająca się 

z przedstawicieli obu stron oraz Inspektora.” Ze względów technologicznych dla robót 

przewidzianych do realizacji zadania wnosimy o zmianę zapisu na „Odbiory robót 

zanikających nastąpią w terminie do 3dni od daty zgłoszenia. Odbiory dokonywane będą 

przez Inspektora Nadzoru wyznaczonego przez Zamawiającego”. 

 

Odpowiedź zamawiającego: Paragraf 17 ust. 2 wzoru umowy otrzymuje nowe 

brzmienie:  

„2. Odbiory robót zanikających nastąpią w terminie do 3 dni roboczych od daty 

zgłoszenia. Odbioru dokona inspektor nadzoru inwestorskiego.” 

 

 

Pytanie nr 2: Wnosimy o zmianę zapisu w par.10 ust 2 i par.11 ust 3 dotyczącą ilości dni 

z 14 na 3.  

 
Odpowiedź zamawiającego:  

1) Paragraf 10 ust. 2 wzoru umowy otrzymuje nowe brzmienie: 

„2. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru inwestorskiego 

i terminowego dokonywania poszczególnych odbiorów zgodnie z niniejszą 

umową lub podjęcia działań w przypadku zaistnienia okoliczności, o których 

mowa w art. 651 K.c.”; 

2) Paragraf 11 ust. 3 wzoru umowy otrzymuje nowe brzmienie: 

„3. Wykonawca ma obowiązek zgłaszania do odbiorów robót zanikających 



i ulegających zakryciu zgodnie z polskimi normami i warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót – pisemnie, w terminie na co najmniej 3 dni 

robocze przed planowanym odbiorem, pod rygorem odkrycia i ujawnienia 

tych robót na koszt Wykonawcy.”. 

 

 
 
 
 

  
           Zatwierdzono: 
        Krzysztof Sowiński – Członek Zarządu Powiatu 
 

    Kierownik Zamawiającego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legnica, 04.04.2022 r. 


