
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
            Wykonawcy zainteresowani 
    udziałem w postępowaniu o udzielenie

            zamówienia nie objętego ustawą Prawo                
                                                                                                             zamówień publicznych  
 
 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI WYMAGAŃ OFERTOWTCH ORAZ SPROSTOWANIE 
OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ 
 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego z zastosowaniem aukcji elektronicznej nr 115/A/13 na 

“Budowę drogi publicznej od DK 79 do projektowanego szybu Grzegorz ( wraz z niezbędną 

przebudową drogi DK 79) oraz budową infrastruktury technicznej”. 

 

 
 W związku z otrzymanymi zapytaniami w sprawie wyjaśnienia treści wymagań ofertowych 
na “Budowę drogi publicznej od DK 79 do projektowanego szybu Grzegorz ( wraz  
z niezbędną przebudową drogi DK 79) oraz budową infrastruktury technicznej” poniżej 
cytujemy pytania Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego oraz dokonujemy 
sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej. 
 
Pytanie nr 1 
Dotyczy wzór umowy załącznik nr 5 - §1 pkt4 – wnosimy o przedłożenie oświadczenie 

Zamawiającego o przekazaniu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących czynników 

mogących mieć wpływ na wartość przedmiotu umowy.  

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy ujęte w załączniku nr 5 - §1 pkt4 do wymagań ofertowych 

 

Pytanie nr 2 

Dotyczy wzór umowy załącznik nr 5 - §1 pkt 6. – „Będzie ponosił koszty gospodarowania 

odpadami, powstającymi w wyniku realizacji zadani przy przestrzeganiu obowiązujących w 

tym zakresie przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 

o odpadach”. Wnosimy o zmianę podstawy prawnej – podana w umowie jest 

nieobowiązująca.  

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Zamawiający dokonuje sprostowania omyłkowo podanej podstawy prawnej, powinno być: 

„ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach” 
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Pytanie nr 3 

Dotyczy wzór umowy załącznik nr 5 - §1 pkt. 8. – Wnosimy o usunięcie pkt 8 w całości.  

Zamawiający winien opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, 

co oznacza, iż powinien dokonać tego w sposób nie budzący żadnych wątpliwości 

interpretacyjnych u wykonawców, za pomocą dostarczenia dokładnych i zrozumiałych 

określeń. Kwestionowany zapis powoduje, że przedmiot zamówienia jest niejednoznaczny, a 

wykonawca nie jest w stanie w sposób wyczerpujący i dokładny oszacować ryzyka realizacji 

w szczególności w zakresie poniesionych kosztów.  

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy ujęte w załączniku nr 5 - §1 pkt 8 do wymagań ofertowych. 

 

Pytanie nr 4 

Dotyczy wzór umowy załącznik nr 5 - §1 pkt 9. – co z umową w przypadku braku tego 

zlecenia od zamawiającego? 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy ujęte w załączniku nr 5 - §1 pkt 9. 

 

Pytanie nr 5 

Dotyczy wzór umowy załącznik nr 5 - §6 pkt 2. – wnosimy o dokładne opisanie zamówienia i 

obowiązków Wykonawcy w odniesieniu do utrzymania letniego i zimowego.  

Odpowiedź na pytanie nr 5 

 Zamawiający podtrzymuje zapisy ujęte w załączniku nr 5 - §6 pkt 2. 

 

Pytanie nr 6 

Dotyczy wzór umowy załącznik nr 5 - §6 pkt 4. – Wnosimy o usunięcie zapisu – jako 

niezgodnego z przepisami k. c.  

Odpowiedź na pytanie nr 6 

Zamawiający podtrzymuje zapisy ujęte w załączniku nr 5 - §6 pkt 4. 

 

Pytanie nr 7 

Dotyczy wzór umowy załącznik nr 5 - §7 pkt 1 – Wnosimy o przedłożenie wszelkich danych 

w powyższym z zakresie z oświadczeniem Zamawiającego, iż są to pełne dane, określające 

wszelkie możliwe ryzyka i trudności dotyczące możliwości realizacji zadania inwestycyjnego.  

Odpowiedź na pytanie nr 7 

Zamawiający podtrzymuje zapisy ujęte w załączniku nr 5 - §7 pkt 1 

 

Pytanie nr 8 

Dotyczy wzór umowy załącznik nr 5 - §13 pkt 1. – Wnosimy o zmianę z „ opóźnienia” na 

zwłokę. Wykonawca nie może odpowiedzieć za opóźnienia w dotrzymaniu terminów 

umownych zależne np. od Zamawiającego. Na poparcie niniejszego stanowiska można 

wskazać wyrok SN z dnia 17.06.2003r. III CKN 122/1: „Kara umowna ma na celu 

naprawienie szkody poniesionej przez wierzyciela w skutek niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązania. W art. 483 §1 k.c. wyraźnie umowa jest o naprawieniu szkody, 

które następuje przez zapłatę kary umownej, a w art. 484 §1 k.c. ustawodawca wskazuje, że 

kara umowna należy się bez względu na wysokość poniesionej szkody. Ustawowe 

określenie „bez względu na wysokość poniesionej szkody” nie może być utożsamiane z 

określeniem „niezależnie od poniesienia szkody”. Ponadto zgodnie z wyrokiem Sądu 

Najwyższego z dnia 16 stycznia 2013r., sygnatura akt II CSK 331/2012 za opóźnienia, które 
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są wynikiem złych warunków atmosferycznych w trakcie realizacji kontraktów na roboty 

budowlane nie powinna być naliczana kara umowna za ren okres. Z sentencji tego wyroku 

wynika, że zła pogoda wyłącza odpowiedzialność Wykonawcy, skoro nie ma on z tego 

powodu możliwości ukończenia robót w terminie.  

Odpowiedź na pytanie nr 8: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy ujęte w załączniku nr 5 - §13 pkt 1. Ponadto Zamawiający 

pragnie zauważyć, że także w przypadku opóźnienia kara umowna obciąża Wykonawcę w 

przypadku wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność (art 471 

k.c.). 

 

Ponadto Zamawiający dokonuje sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej dotyczącej umowy 

załącznik nr 5 - §13 pkt 8 wymagań ofertowych.   

 

Dotychczasowa treść pkt 8: 

„Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego 

kary umownej w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego lub gdy Zamawiający odstąpi od Umowy bez 

uzasadnionej przyczyny – w wysokości stanowiącej równowartość 10 % wynagrodzenia 

ryczałtowego netto należnego Wykonawcy na podstawie § 4 ust. 1 Umowy”,  

otrzymuje nowe brzmienie:  

„Strony Ustalają że Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary 

umowne kary umownej w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub gdy Zamawiający odstąpi od Umowy bez 

uzasadnionej przyczyny – w wysokości stanowiącej równowartość 10 % wynagrodzenia 

ryczałtowego netto należnego Wykonawcy na podstawie § 4 ust. 1 Umowy”.  

 
Pozostałe zapisy wymagań ofertowych pozostają bez zmian.  
Powyższe nie powoduje zmiany terminu składania ofert. 
 
 
 
 
  


