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ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ 
 
 

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r . 
Nr 113, poz. 759 ze zmianami), informuje, że w dniu 13,03.br. do tut. urzędu wpłynęły zapytania do 
SIWZ: 

 
1. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku opisanym w paragrafie 16 ust. 1 pkt 5 projektu 

umowy chodzi o rozliczenia dotyczące wymagalnych i należnych podwykonawcy kwot, zgodnie  
z treścią postanowień umów zawartych przez wykonawcę z podwykonawcami. 

 
Odpowiedź: W paragrafie 16 ust. 1 pkt 5 projektu umowy chodzi o rozliczenia dotyczące 

wymagalnych i należnych podwykonawcy kwot, zgodnie z treścią postanowień umów zawartych przez 
wykonawcę z podwykonawcami. 

 
 2. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku zmiany stawki VAT (§17 ust. 1 pkt 1 projektu 
umowy) zmianie ulegnie wynagrodzenie brutto. 
 

Odpowiedź: W przypadku zmiany stawki podatku VAT (§17 ust. 1 pkt 1 projektu umowy) 
zmianie ulegnie wynagrodzenie brutto. 

 
3. Brak w dokumentacji przetargowej „załącznika A do SIWZ – Specyfikacja Techniczna 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”. Zwracamy się o przekazanie specyfikacji technicznych 
dotyczących wykonania ww. zadania. 
 

Odpowiedź: Zamawiający w dniu 14.03. br. zamieścił brakujące dokumenty na stronie 
internetowej www.urzad.przywidz.pl zakładka zamówienia publiczne. 

 
4. Zwracamy się o potwierdzenie iż Wykonawca ma jedynie wyregulować studnie. Nie ma ich 

remontować – wymienić kręgów, uzupełnić stopni, montować pierścieni odciążających. Brak SST 
dotyczących regulacji studzienek. Zwracamy się o przekazanie. 
 

Odpowiedź: W zakresie wykonywanych robót nie ma studni. Zamawiający w dniu 14.03.br. 
zamieścił brakujące dokumenty na stronie internetowej www.urzad.przywidz.pl zakładka zamówienia 
publiczne. 

 
5. Zwracamy się o potwierdzenie, ze w przypadku gdy w dokumentacji projektowej ujawnią się 

błędy skutkujące koniecznością  wykonania dodatkowych robót (prac koniecznych do wykonania 
przedmiotu zamówienia) nie objętych przedmiotem zamówienia i nie wskazanych w SIWZ, 
Wykonawca nie odpowiada za błędy w dokumentacji projektowej, w szczególności za błędy 
skutkujące koniecznością wykonania takich robót. Zwracamy się również o potwierdzenie,  
że w przypadku ujawnienia się błędów w dokumentacji projektowej Zamawiający wyda Wykonawcy 
polecenie wykonania zwiększonego/ dodatkowego zakresu robót i zapłaci Wykonawcy dodatkowe 
wynagrodzenie za te roboty. Nadto zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił 
Wykonawcom całą dokumentacje do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, ze dokumentacją ta 
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek 
dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 

Odpowiedź: Procedura zlecenia/wykonania dodatkowych robót będzie podlegała powszechnie 
obowiązującym przepisom prawa, w tym w szczególności art. 630 Kodeksu cywilnego oraz art. 67 
ustawy – Prawo zamówień publicznych. Oceniając przesłanki wydania polecenia 
zwiększonego/dodatkowego zakresu robót Zamawiający będzie jednakowoż brał pod uwagę m.in. 



oświadczenie Wykonawcy, że ten zapoznał się z dokumentacją projektową i nie zgłasza do niej 
zastrzeżeń, przy uwzględnieniu podwyższonego miernika staranności podmiotu profesjonalnego. 
Braki w zakresie dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie będą obciążały 
Wykonawcy w takim zakresie, w jakim Wykonawca przy zachowaniu podwyższonej staranności nie 
mógł ich wykryć przed złożeniem oświadczenia o braku zastrzeżeń, co do poprawności i kompletności 
dokumentacji. Zamawiający potwierdza, że udostępnił Wykonawcom całą dokumentację do wykonania 
przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacją ta odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków 
realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji 
inwestycji nie będzie obciążał Wykonawcy. 

6. Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający posiada pozwolenie na budowę oraz o jego 
przekazanie. 

Odpowiedź: Przedmiotowa inwestycja prowadzona jest w oparciu o zgłoszenie robot 
budowlanych z dnia 6 września 2010r., zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 
Prawo budowlane. 

7. Brak w dokumentacji przetargowej uziarnienia mieszanki mineralno – bitumicznej, dla 
warstwy wiążącej i ścieralnej. Zwracamy się o uzupełnienie oraz przekazanie stosownej specyfikacji 
technicznej. 

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnił dokumentację przetargową o Specyfikację Techniczną 
Wykonania i Odbioru Robót w dniu 14.03. br. Dokument dostępny jest na stronie internetowej 
www.urzad.przywidz.pl zakładka zamówienia publiczne. 

8. Zwracamy się o przekazanie wykazu robót ziemnych. 

Odpowiedź: Ilość robót ziemnych jest podana w przedmiarze robót. Zamawiający nie posiada 
wykazu robót ziemnych. 

9. Zwracamy się o potwierdzenie, iż Wykonawca w ramach zamówienia nie musi dokonywać 
wycinki drzew ani krzewów. 

Odpowiedź: Wykonawca w ramach zamówienia nie musi dokonywać wycinki drzew ani 
krzewów. Ewentualną wycinkę drzew i krzewów Zamawiający wykona we własnym zakresie. 

10. Zwracamy się o podanie uziarnienia kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
przewidzianego na podbudowy. Zwracamy się o przekazanie odpowiedniej specyfikacji technicznej. 

Odpowiedź: Zamawiający w dniu 14.03. br. uzupełnił dokumentację przetargową  
o Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, w której jest podane uziarnienie kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie. Dokument dostępny jest na stronie internetowej 
www.urzad.przywidz.pl zakładka zamówienia publiczne. 

 

 
 
 
Sporządzono w 4 egz.: 
1. a/a 
2. tablica ogłoszeń UG 
3. strona internetowa Zamawiającego 
4. zainteresowani uczestnicy postępowania 
 

 
 


