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   Modliborzyce, dnia 22 wrzesień  2021 r.                                                                                        

Znak postępowania: INW.271.1.6.2021 

 

- do wszystkich Wykonawców 

      

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi 

gminnej nr 108735L  od km 0+120 do km 1+110 w miejscowości Lute”. 

 

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (t. j. Dz. 

U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) – dalej zwanej ustawą PZP, poniżej udziela wyjaśnień 

treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ). 

Pytanie z dnia 17.09.2021 r.  

1. Prosimy wyjaśnienie rozbieżności dot. gr. warstwy wyrównawczej z betonu 

asfaltowego AC11W między opisem technicznym, rys. nr 3 (przekrój normalny) – 4 

cm, a przedmiarem robót – 3cm. 

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć grubość warstwy wyrównawczej 3 cm jak                   

w przedmiarze robót. 

 

2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dot. gr. warstwy dolnej podbudowy z gruntu 

stabilizowanego cementem C1,5/2 na poszerzeniach między opisem technicznym: 25 

cm, a rys. nr 3 (przekrój normalny), przedmiarem robót – gr. 20 cm. 

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć grubość dolnej warstwy podbudowy z gruntu 

stabilizowanego cementem C1,5/2 20 cm jak w przedmiarze robót. 

 

3. Zdaniem Wykonawcy zajdzie konieczność regulacji większości zjazdów (regulacja 

krawężnika i kostki). W przedmiarze robót złożono jedyne regulację 24m2 kostki 

brukowej. Prosimy o informację czy Zamawiający we własnym zakresie dokona 

regulacji zjazdów w niezbędnym zakresie? 
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Odpowiedź: W przypadku zaistnienia konieczności przebudowy zjazdów w zakresie 

przekraczającym ilości przewidziane przedmiarem robót zgodnie z § 6 „PPU” 

przewidziano wynagrodzenie ryczałtowe, w związku z tym Wykonawca powinien 

skalkulować koszty zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. Przedmiar robót 

stanowi charakter pomocniczy. 

 

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 286. ust 1 ustawy PZP 

dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”), zgodnie               

z poniższym:  

- w załączniku Nr 6 do SWZ - wzór Projektowane postanowienia umowy (PPU) 

w § 12 KARY UMOWNE ust.1 pkt 2) Zamawiający zmienia przedmiotowe 

postępowanie umowne w ten sposób, że kary umowne będą naliczane za 

okoliczności zawinione przez Wykonawcę – w tym „za zwłokę” zamiast „za 

opóźnienie”. 

Istniejący zapis: 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych: - przy odbiorze końcowym - za każdy 

dzień kalendarzowy zwłoki, licząc od dnia następującego po terminie wyznaczonym na 

usunięcie wad – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, ustalonego w niniejszej 

umowie, określonego w § 6 ust. 1; - w okresie gwarancji i rękojmi – 500 zł (słownie: 

pięćset 00/100 złotych) za każdą rozpoczętą dobę zwłoki w stosunku do terminu 

wyznaczonego w § 9 ust. 9. Zamawiający po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do 

dobrowolnej zapłaty kary, potrąci ją z zabezpieczenia, zgodnie z § 10; 

Zastępuje się na następujący:  

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych: - przy odbiorze końcowym - za każdy 

dzień kalendarzowy zwłoki, licząc od dnia następującego po terminie wyznaczonym na 

usunięcie wad – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, ustalonego w niniejszej 

umowie, określonego w § 6 ust. 1; - w okresie gwarancji i rękojmi – 500 zł (słownie: 

pięćset 00/100 złotych) za każdą rozpoczętą dobę zwłoki w stosunku do terminu 

wyznaczonego w § 9 ust. 9. Zamawiający po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do 

dobrowolnej zapłaty kary, potrąci ją z zabezpieczenia, zgodnie z § 10; 

Powyższa zmiana nie jest istotna i nie wpływa na konieczność zmiany terminu składania 

oraz otwarcia ofert. 

 



3 
 

Powyższe pismo stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

 

 


