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ZAWIADOMIENIE 

 

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Wręczyca Wielka: 
http://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net 

 

Dotyczy : 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Przebudowa i rozbudowa boiska w Truskolasach 

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 604125 – N 2019 z dnia 02.10.2019  

 

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści 

SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w 

rozdziale VIII - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( dalej SIWZ ) udziela 

wyjaśnienia: 

 

Zapytanie I 

Pytanie 1 

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia, czyli parametry nawierzchni ze 

sztucznej trawy, ma obowiązek upewnić się, że produkty o takich parametrach (przebadane 

laboratoryjnie) są ogólnodostępne i czy wykonawcy mają możliwość wyboru produktu 

spośród co najmniej trzech dowolnie dostępnych na rynku. Parametry opisane w niniejszym 

postępowaniu powodują, ze Zamawiający zamyka wielu wykonawcom możliwość 

wystartowania w tym przetargu. Jeżeli Zamawiający stoi na stanowisku, że nie ogranicza 

w żaden sposób konkurencji - prosimy o wskazanie nazw co najmniej 3 produktów 

nawierzchni ze sztucznej trawy o parametrach minimalnych, jak wskazane w SIWZ. 
 

Poniżej wskazujemy szereg wymagań, ograniczających konkurencyjność niniejszego 

postępowania: 

1. W szczególności zwracamy uwagę, iż żądnie aby nawierzchnia charakteryzowała się 

odpornością na zużycie (na jedno z włókien) na poziomie 140 000 cykli, jest całkowicie 

bezzasadne, ponieważ: 

a) aktualne wymagania dla ilości cykli Lisport, są określone przez FIFA na poziomie 

3 000 cykli dla jakości  FIFA Quality Pro oraz 6 000 cykli dla jakości FIFA Quality i 

takie wymaganie jest wystarczające na potwierdzenie jakości systemów traw 

syntetycznych. 

b) tego typu badania dotyczą tylko włókien a nie charakterystyki parametrów 

funkcjonalno-użytkowych dla danych systemów trawy i nie gwarantują, iż po 

kilku  latach eksploatacji boisko utrzyma ten sam poziom dotyczący parametrów, 

takich jak np.: odbicie piłki, odkształcenie pionowe, amortyzacji czy ścieralności 

naskórka. 

c) badanie dotyczyć ma  tylko jednego włókna przy wymaganych dwóch różnych typach 

włókien (monofilowe i fibrylowane). I teraz pytanie, którego włókna ma dotyczyć 

badanie? 

2. Zarówno norma PN-EN 15330 a także wymagania FIFA nie zawierają wymagań w 

zakresie wyszczególnionych parametrów technicznych  - cytuję  w ślad za 

pismem  akredytowanego przez IAAF laboratorium: 

http://www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net/


Cyt: „   FIFA nie uznaje określania parametrów  jak długość włókna, ciężar, DTEX, profil 

włókna ponieważ ograniczałoby to innowacje i  rozwój  wyrobu. Według opinii FIFA , 

istotnym jest to aby powierzchnia spełniała wymagania stawiane przy wykonywaniu różnych 

testów laboratoryjnych, tak aby po zainstalowaniu uzyskiwała wymagane osiągi oraz 

charakterystyki konstrukcyjne”    

 Zamawiający  określając parametry takie jak wysokość (od 45 – do 50 mm)  nie 

dopuszcza zastosowania trawy o wyższych parametrach np. 55 mm, 60 mm.    

 Gęstość całkowita trawy, zgodnie z trendami powinna kształtować się na poziomie 

110-140 tyś  włókien a nie powyżej 140 000. 

 Dtex to waga w gramach pojedynczego włókna o długości 10000 metrów (np. 8.800 

Dtex oznacza że 10 km włókna trawy waży 8800 gramów). Jest to parametr 

skorelowany bezpośrednio z wagą włókna i nie powinien być ograniczany w żaden 

sposób. Powszechnie stosowane nawierzchnie posiadają dtex na poziomie 12 000.  

 Dodatkowo określenie parametru siły wyrywania pęczka po starzeniu na poziomie 50 

N , która to siła nie występuje w toku normalnej eksploatacji nawierzchni. 

Wskazujemy jednocześnie, iż zarówno FIFA, jak i Polska Norma PN-EN: 15330-

1:2014 przewidują dla boisk do piłki nożnej wymagania dla tego parametru na 

poziomie: 30 N FIFA i norma europejska 40 N. 

 Dwa rodzaje włókien (mix monofil i fibryl), zaprojektowano tak aby w szczególności 

ograniczyć konkurencyjność postępowania, ponieważ na istniejące na rynku tysiące 

nawierzchni z traw syntetycznych tylko nieliczne posiadają taki mix włókien. Wynika 

to z faktu, iż włókno fibrylowane należy do starego typu włókien o niskiej jakości ( 

jest to rodzaj wąskiej taśmy, dodatkowo ponacinanej wzdłuż aby włókno się 

rozwarstwiło). Informujemy, iż w celu ograniczania przemieszczania się granulatu, 

można równie dobrze zastosować włókna monofilowe (jakościowo lepsze), które są 

np.: o innym kształcie, teksturowane, krótsze lub skręcone. Amortyzacja oraz komfort 

gry na boisku i tak będzie zachowana, nawet jeżeli wszystkie włókna są jednakowej 

wysokości. Wszystko zależy od jakości jego wykonania (ułożenie trawy i umiejętne 

wczesanie wypełnienia przy użyciu odpowiednich maszyn) i dalszej konserwacji w 

czasie eksploatacji. 

 

3. Kolejnym ograniczeniem jest określenie maty pod trawę jako: prefabrykowana mata 

elastyczna o grubości min 20 mm. Grubość maty oraz fakt jej zastosowania powinna zostać 

uzależniona od rodzaju nawierzchni, która zostanie ułożona i ilościach materiału 

wypełniającego tak aby cały system (trawa, wypełnienie, ewentualny schockpad/podkład) 

spełnił wymagania FIFA.  

Nawierzchnia może być zainstalowana na różnych schockpadach/podkładach o grubości 10, 

15, 20 czy też 25 mm. 

Zgodnie z zapisami Ministerialnymi zawartymi o programie budowy boisk Ministerstwo 

Sportu wymaga, 

Cyt:„typ maty, jej grubość oraz wypełnienie trawy syntetycznej zgodnie z badaniem 

specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA - Sport lub Sports Labs Ltd.)…”  

 

Podsumowując, zapisy w zakresie parametrów trawy syntetycznej w połączeniu z 

parametrami  maty i wypełnienia, naruszają przepisy ustawy PZP.  Jest to niekorzystna 

sytuacja dla Zamawiającego, gdyż eliminuje on sam z postępowania doświadczonych 

wykonawców, którzy mogą zaoferować inne wysokiej jakości trawy syntetyczne, posiadające 

liczne badania i certyfikaty. W połączeniu z wydatkowaniem środków publicznych jest to 

zaprzeczeniem dobrego gospodarowania oraz respektowania zasad Ustawy o Zamówieniach 

Publicznych. 



 

Zamawiający, nie ma co prawda konieczności uwzględniać wszystkich nawierzchni 

dostępnych na rynku, jednak powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby potencjalni 

wykonawcy mieli możliwość wyboru produktów niezbędnych do realizacji tego zamówienia. 

Zamawiający wprowadzając zmiany dotyczące nawierzchni nie musi obawiać się obniżenia 

jakości wykonania obiektu. Parametry techniczne traw to charakterystyka indywidualnych 

produktów poszczególnych firm, natomiast żądane wyniki z badań laboratoryjnych FIFA 

powinny w pełni wystarczyć Zamawiającemu jako dowód, iż obiekt uzyska wymaganą 

jakość. 

 

Biorąc powyższe pod uwagę wnosimy aby Zamawiający zmienił wymagania dla 

oferowanych systemów traw syntetycznych tak aby spełniały poniższe parametry: 

 

 Typ włókna: 100 % Polietylenowe, monofilamentowe  

 Wysokość włókna min 40 mm  

 Grubość włókna – min 320 mikronów 

 Gęstość Ilość włókien– min. 110.000/m2, 

 Ilość pęczków – min 8800/m2 

 Dtex  min 12 000  

 Waga całkowita nawierzchni– min 2200 g/m2 

 Wytrzymałość na wyrywanie pęczka po starzeniu-  minimum 30 N 

 Wypełnienie:  EPDM recykling (dopuszcza się badania z innym rodzajem 

wypełnienia) 

 Nawierzchnia układana na macie elastycznej lub bez, zgodnie z raportem z 

badań  FIFA wdg. manual 2015. 

 

Brak pozytywnego ustosunkowania się do naszego wniosku i zmiany wymogów 

dotyczących parametrów nawierzchni z trawy syntetycznej nie tylko ogranicza ale eliminuje 

z niniejszego postępowania konkurencyjność, naruszając fundamentalną zasadę systemu 

zamówień publicznych - sformułowaną w art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych zasadę 

zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Jednocześnie 

obarcza postępowanie wadą powodującą konieczność jego unieważnienia oraz zwarcia 

nieważnej umowy, co stwierdza sąd prawomocnym orzeczeniem, na wniosek organu 

kontrolującego prawidłowość przeprowadzenia postępowania przetargowego i udzielenia 

zamówienia. 

  

Odpowiedź 1 

1. Zamawiający zmienia ilość wymaganych cykli Lisport na min. 80 000 dla jednego włókna, 

w celu poszerzenia konkurencyjności. 

 

2. Zapisy SIWZ dotyczące parametrów sztucznej trawy pozostawiamy bez zmian. Ze względu 

na dużą intensywność użytkowania przyszłego boiska należy zastosować sztuczną trawę o 

wysokich parametrach użytkowych. Według wiedzy Zamawiającego kombinacja włókien 

monofilu z firbylem ma bezpośredni wpływ na trwałość produktu (włókna fibrylowane 

redukują rozprysk granulatu oraz utrzymują sprężystość). 

3. Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące maty prefabrykowanej o grubości min. 

20mm. Przy trawie o wysokości włókna 45-50 mm jest ona niezbędna w celu uzyskania 

wysokich parametrów użytkowych.  



Podsumowanie: 

Według aktualnej wiedzy zamawiającego na rynku istnieje ok 30 producentów na licencji 

FIFA. Każdy z nich posiada w ofercie 70-100 systemów sztucznych traw. Jest co najmniej 3 

producentów oferujących produkt spełniający wymagania Zamawiającego. 

 

Pytanie 2 

Czy w celu potwierdzenia, iż oferowane nawierzchnie syntetyczne spełniają wymagania 

Zamawiającego należy złożyć na wezwanie Zamawiającego, dokumenty charakteryzujące 

oferowany produkt wymienione w SIWZ rozdział XV ust 3, pkt 6, lit od a)- do i)? 

Załączenie powyższych dokumentów da możliwość Zamawiającemu już na etapie 

postępowania przetargowego weryfikację oferowanych rozwiązań i ustrzeże przed 

zmianą  rozwiązań projektowych na etapie realizacji. 

 

Odpowiedź 2 
Dokumenty, dotyczące oferowanej nawierzchni wymienione w SIWZ rozdział XV ust 3, pkt 

6, lit. od a) do i), należy złożyć na wezwanie Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

 

Zapytanie II 

 

Pytanie 1 

Wnosimy o dopuszczenie przez Zamawiającego siły na wyrywanie pęczka przed i po 

starzeniu wodą na poziomie min. 40 N z uwagi na to, iż FIFA w swoich wymaganiach w 

FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu FIFA QUALITY lub 

FIFA QUALITY PRO wymaga siły wyrywania pęczka na poziomie 40N, a norma dla 

sztucznych traw PN-EN 15330-1:2014, określa siłę wyciągania pęczka na poziomie 35N.  

Nadmieniamy, iż w opinii KIO (wyrok 1777/17 i  1867/18 ) siła wyrywania pęczka 

powinna odnosić się do wymagań FIFA i norm, ponieważ określenie wyższej wartości w 

przypadku sztucznej trawy uznanie jest przez sąd KIO za bezzasadne.  

 

Odpowiedź 1  

Zamawiający informuje, że wymagane parametry sztucznej trawy mają zapewnić wysoką 

jakość użytkowania nawierzchni. Zamawiający ma prawo wymagania kluczowych 

parametrów wytrzymałościowych, dotyczących wyrywania pęczka, na poziomie wyższym, 

niż to określa FIFA. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ dotyczących 

minimalnych wymagań sztucznej trawy. 

Pytanie 2  

Prosimy o dopuszczenie trawy o niżej wymienionych parametrach: 

Wysokość włókna: min. 40mm 

Dtex: min. 22000 (min. 14000+8000) 

Grubość głównego włókna monofilowego: min. 360 mikronów  

Ilość pęczków: min. 15000/m2 

Ilość włókien: min. 150 000/m2 

Siła wyrywania pęczka po starzeniu wodą: min. 40N 

Zasyp wg wymagań Zamawiającego granulatem EPDM z recyklingu  

Podkład amortyzujący prefabrykowany o grubości min. 20mm,  

Zastosowana nawierzchnia posiada niżej wymagane dokumenty: 

- atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni 



- karta techniczna potwierdzona przez producenta 

- certyfikat lub deklaracja zgodności z normą EN 15330-1 

- kompletny raport z badań np. Labosport, Isa-Sport bądź Sport Labs sporządzony według 

najnowszych wymagań FIFA  (edycja 2015) dla oferowanego systemu nawierzchni 

potwierdzający zgodność nawierzchni z wymaganiami FIFA QUALITY i FIFA QUALITY 

PRO 

- próbka 20x30cm oferowanej trawy, granulatu  i podkładu 

- producent trawy posiada status Licencjobiorcy Fifa 

 

Odpowiedz 2  

Zapisy SIWZ dotyczące parametrów sztucznej trawy pozostawiamy bez zmian. Ze względu 

na dużą intensywność użytkowania przyszłego boiska należy zastosować sztuczną trawę o 

wysokich parametrach użytkowych. Zamawiający informuje, że przedstawione parametry 

należy traktować jako minimalne, więc Wykonawcy mogą zaproponować nawierzchnię o 

wyższych parametrach niż wymagane 

Zapytanie III 

Pytanie 1 

Czy rozbiórka ogrodzeń wchodzi w zakres zamówienia? Jeżeli tak, proszę o podanie zakresu 

robót. 

 

Odpowiedz 1 
Rozbiórka ogrodzeń wchodzi w zakres zamówienia. 

Zakres robót:  

 rozbiórka istniejącego ogrodzenia 

 elementy z rozbiórki podlegają utylizacji wg obowiązujących przepisów  

Pytanie 2 

Z naszej analizy wynika, że ilość prac zawarta w przedmiarze robót dotycząca m.b 

piłkochwytów oraz powierzchni boiska nie jest zgodna z Planem Zagospodarowania Terenu. 

Proszę o weryfikację. 

 

Odpowiedz 2 
Powierzchnia boiska : 5 400,00m

2
 

 Płyta boiska : 60,00m x 90,00m, pobocze szer. 3,00m m.b piłkochwytów :  

 Piłkochwyty h=4,05m – 88,30 m   

 Piłkochwyty h=6,05m –148,60 m ( 66,30m – za bramką, 4,00x2 – skrajne) 

Powierzchnia boiska z poboczami: 6 336,00 m
2 

 

Pytanie 3  

Dział 12 i 13 przedmiaru robót dotyczący murów oporowych jest zdublowany, zawiera 

tożsame wartości. Proszę o weryfikację. 

 

Odpowiedź 3 

Zamawiający zweryfikował przedmiar robót, poprawiony przedmiar zamieszczono jako 

załącznik do odpowiedzi nr 6   

 

 

 



Pytanie 4 

Z rysunku PZT wynika, że w miejscu posadowienia boiska piłkarskiego znajduje się skarpa. 

Brak jednak rzędnych istniejących co uniemożliwia rzetelne wyliczenie bilansu mas 

ziemnych. Proszę o zamieszczenie aktualnej mapy zawierającej istniejące rzędne bądź 

zamieszczenie bilansu mas ziemnych. 

 

Odpowiedz 4 

Zamawiający zamieścił mapę do celów projektowych z rzędnymi jako załącznik do 

odpowiedzi nr 5  

 

Pytanie 5 

Brak zamieszczonego zestawienia stali zbrojeniowej dla murów oporowych. Proszę o 

załączenie. 

 

Odpowiedź 5 
Zestawienie stali zbrojeniowej :  

 Przekrój przez mur oporowy w miejscu projektowanego ogrodzenia: załącznik do 

odpowiedzi nr 2 

 Przekrój przez mur oporowy w miejscu projektowanych piłkochwytów h=4,05m: 

załącznik do odpowiedzi nr 3 

 Przekrój przez mur oporowy w miejscu projektowanych piłkochwytów h=6,05m: 

załącznik do odpowiedzi nr 4 

 Przekrój przez mur oporowy w miejscu projektowanego oświetlenia uzależniony od 

wyboru oświetlenia według wytycznych producenta 

 

Pytanie 6 

Brak zamieszczonych badań geotechnicznych. Proszę o załączenie. 

 

Odpowiedź 6 

Zamawiający zamieścił badania geotechniczne 

 

Zapytania IV 

 

Pytanie 1 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową  

i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest 

kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś 

brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie 

obciąża Wykonawcy. 

 

Odpowiedź 1 

Zamawiający zamieścił całą dokumentację jaką posiada w celu wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

 

Pytanie 2 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 

decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania 

zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych 

braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

 

 



Odpowiedź 2 

Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz 

uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia. Pozwolenie na budowę 

zamieszczono na stronie Zamawiającego 

 

Pytanie 3 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana 

inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

 

Odpowiedź 3 

Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane                       

w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja. 

 

Pytanie 4 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie 

zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji 

projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku 

konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

 

Odpowiedź 4 

Zamawiający potwierdza, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie 

zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji 

projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku 

konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

dodatkowe, natomiast termin wykonania zamówienia nie ulegnie wydłużeniu. 

 

Pytanie 5 
Prosimy o potwierdzenie, że przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty  

o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu 

wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, 

a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej 

do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

dodatkowe. 

 

Odpowiedź 5 

W przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty  

o znaczeniu historycznym, nie będzie to skutkowało przedłużeniem terminu wykonania 

zamówienia, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w 

dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca nie 

otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. 

 

Pytanie 6 
Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych  

w dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności  

w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie 

przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ 

dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania 

zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 



 

Odpowiedź 6 

W przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków 

geologicznych lub gruntowo-wodnych, Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia 

dodatkowego, a termin wykonania zamówienia nie ulegnie wydłużeniu 

 

Pytanie 7 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie niezbędne dane 

mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. Prosimy również  

o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie dane dotyczące 

urządzeń podziemnych i ich lokalizacji, zaś brak jakichkolwiek dokumentów lub danych w 

tym zakresie bądź ujawnienie się stanu odmiennego od wskazanego w przekazanych przez 

Zamawiającego dokumentach - w przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji niezbędne będzie 

wykonanie robót dodatkowych (nieobjętych dokumentacja projektową) stanowić będzie 

podstawę do wydłużenia terminu realizacji oraz zapłaty wynagrodzenia dodatkowego. 

 

Odpowiedź 7 

Zamawiający nie wydłuża terminu wykonania zamówienia, a wszelkie koszty dodatkowe 

Wykonawca powinien ująć w ofercie  

 

Pytanie 8 
Prosimy o wprowadzenie do SIWZ i projektu umowy poniższych zapisów lub ich części, 

których wprowadzenie nie będzie stanowiło naruszenia art. 144 Prawo zamówień 

publicznych.  

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co 

najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych 

warunków ich wprowadzenia. 

A. Zmiana terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy 

-zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi,  

w szczególności: klęski żywiołowe; 

-warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie 

prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 

0,0 C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu 

(oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi  

-warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie 

prób i sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą przez producentów  

- niewypały i niewybuchy; 

- wykopaliska archeologiczne; 

-odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, 

kurzawka, głazy narzutowe, warunki gruntowe itp.); 

-odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności 

istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów 

budowlanych (bunkry, fundamenty itp.) 

wykonanie robót dodatkowych lub uzupełniających wpływających na termin wykonania 

zamówienia podstawowego. 

2.zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 

szczególności: 

-nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego; 

-wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 



-konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;  

- przedłużającej się procedury wyboru oferty- powyżej 30 dni  

3. zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 

przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; 

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na 

skutek błędów w dokumentacji projektowej 

inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 

niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności: 

-brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany 

awariami, remontami lub -przebudowami dróg dojazdowych 

- protesty mieszkańców 

-przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych termin wykonania 

umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia 

wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 

okoliczności. 

B. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia 

1. zmiany technologiczne, w szczególności: 

a) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie 

gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu 

umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; 

b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności 

istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, niezinwentaryzowanych obiektów 

budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujące niemożliwością 

zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub 

materiałowych; 

c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa  

C. Zmiany osobowe zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot 

umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których 

mowa w ustawie Prawo budowlane; 

zmiana osób, przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne osoby 

legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie 

Prawo budowlane 

zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na 

innego - dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem 

technicznym i osobowym; 

rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w 

ofercie wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu 

wykonania przedmiotu umowy,  

D. Pozostałe zmiany  

siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na 

skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub 

wytycznych dotyczących realizacji projektu; 

E. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr 

rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec 

podwykonawców); 



zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami; 

udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych 

Powyższy katalog zmian wprowadzony uchroni zamawiającego od naruszenia przepisów PZP  

w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, które w trakcie realizacji mogą 

wystąpić. Zamawiającym będzie uprawniony do skorzystania z powyższych zapisów a nie 

zobowiązany do ich zastosowania. 

 

Odpowiedz 8 

Wszelkie zmiany umowy zapisane są w projekcie umowy, stanowiący załącznik nr 6 do 

SIWZ 

 

Pytanie 9 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wykluczy Wykonawcę w związku z art. 24 ust 5,  

a w szczególności z art. 24 ust 5 pkt 2 i 4 (jak niżej)  

5. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę: 

1)  w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 

1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 

1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z 

wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 

majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

2)  który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

3), jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do 

reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 

z:  a)  zamawiającym, 

b)  osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 

c)  członkami komisji przetargowej, 

d)  osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a 

–   chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w 

inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w 

istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 

koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co 

doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko 

prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie 

wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 

złotych; 

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki  

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym 

mowa w pkt 5; 



7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów  

o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 

3000 złotych; 

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności 

 

Odpowiedz 9 

Zamawiający potwierdza powyższe zapisy 

 

Pytanie 10 

Prosimy o wprowadzenie poniższego lub podobnego zapisu do projektu umowy: 

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy (oprócz przypadków określonych  

w przepisach Kodeksu Cywilnego) lub rozwiązania umowy w przypadku, gdy Zamawiający: 

- bez uzasadnionych powodów przedłuża proces przekazania placu budowy lub odbioru 

przedmiotu umowy 

- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu 

odbioru, 

- zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie 

będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, 

- opóźnia się w zapłacie wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

 

Odpowiedź 10 

Zamawiający wprowadzi wyżej wymienione zapisy do umowy 

 

Pytanie 11 

Prosimy o informację czy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zamierza 

zastosować mechanizm podzielonej płatności tzw. Split Payment. W przypadku pozytywnej 

odpowiedzi, pragniemy zwrócić uwagę na ryzyko wysokich kosztów dodatkowych 

doliczonych do ceny ofertowej stanowiących pokrycie kosztów finansowych związanych z 

wprowadzeniem MPP, które mogą stanowić nawet do 20% wartości oferty. 

 

Odpowiedź 11 

Zamawiający zamierza zastosować mechanizm podzielonej płatności tzw. Split Payment. 

 

Pytanie 12 
Prosimy o potwierdzenie, iż data zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru jest 

równoznaczna z terminem wykonania przedmiotu umowy. 

W przypadku wykonania przedmiotu umowy, powyższy zapis daje możliwość w trakcie 

spisywania protokołu odbioru końcowego uznania umowy za wykonaną w wyznaczanym 

terminie oraz pozwala na uniknięcie zarzutu zwłoki wykonawcy w sytuacji, gdy 

rzeczywistym powodem przekroczenia terminu są czynności odbioru albo odraczanie odbioru 

pod bezzasadnym zarzutem istnienia wad lub usterek wykonanych robót lub nieobecności 

przedstawicieli komisji.  

Podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 kwietnia 2013 

roku (sygn. I FSK 943/12) - Wykonanie usługi następuje w momencie faktycznego 



zakończenia prac i zgłoszenia tego faktu inwestorowi z wezwaniem go do odbioru prac. 

Natomiast samo sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi jedynie potwierdzenie 

wykonania usługi.  

 

Odpowiedź 12 

Termin Wykonania robót jest równoznaczny z datą podpisania końcowego protokołu odbioru  

 

Pytanie 13 
Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa, o której mowa w SIWZ i w projekcie umowy 

pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie 

obejmuje robót tam nieprzewidzianych oraz że obowiązek uwzględnia w wynagrodzeniu 

wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów 

możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, 

nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania,  

w szczególności wynikających z błędów/braków od wskazanych w dokumentacji warunków 

gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnia się nie zinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności 

wykonania robót wynikających z zaistnienia ww okoliczności wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie dodatkowe.  

 

Odpowiedź 13 

Cena ryczałtowa pozostaje stała i powinna uwzględniać wszelkie koszty wyginające z 

wykonania przedmiotu umowy 

 

Pytanie 14 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu 

przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ, w przypadku 

konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu 

wydłużeniu.  

 

Odpowiedź 14 

Termin wykonania pozostaje niezmienny, a Wykonawca powinien wyliczyć sobie wszystkie 

koszty związane z realizacją inwestycji. 

 

Pytanie 15 
Wnosimy o dopuszczenie comiesięcznych płatności częściowych za wykonane zakresy 

inwestycji.  

 

Zamawiający kształtując postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego w części 

dotyczącej płatności, powinien wziąć pod uwagę specyfikę przedmiotu zamówienia i sposób 

realizacji umowy, nadto uwzględnić warunki oraz realia rynkowe dotyczące obszaru 

związanego z realizacją zamówienia. Wskazać przy tym należy, że wpisanie do projektu 

umowy comiesięcznych płatności częściowych może przyczynić się do zwiększenia 

zainteresowania zamówieniem wśród potencjalnych wykonawców, a tym samym do 

zwiększenia konkurencyjności w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Odpowiedz 15 

Warunki płatności określa SIWZ oraz wzór umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. 

 



Pytanie 16 
Prosimy o uwzględnienie poniższych kar umownych w projekcie umowy: 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

- za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia należnego wykonawcy w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego terminu na 

zapłatę, 

- za opóźnienie w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za 

każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego terminu na przekazanie placu 

budowy, 

- z tytułu nieuzasadnionego przedłużania czynności odbioru w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego terminu na 

rozpoczęcie lub zakończenie czynności odbiorowych 

 

Zgoda na uwzględnienie kar umownych zrównoważy prawa i obowiązki stron.  

 

Zamawiający w postępowaniu posiada szczególnie uprzywilejowaną pozycję, jednakże 

znaczące naruszenie przez Zamawiającego równowagi stron umowy może zostać 

zakwestionowane przez Krajową Izbę Odwoławczą. 
Zamawiający nie powinien konstruować umowy w sposób, który negatywnie wpłynie na ilość 

złożonych w przetargu ofert. Nie może także przerzucić całości ryzyka gospodarczego na 

wykonawcę (wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga o sygn. akt IV Ca 508/05). 

Określając wysokość kar umownych, Zamawiający powinien kierować się zdrowym 

rozsądkiem. Zbyt restrykcyjne kary umowne w połączeniu z wynikającą z ustawy o finansach 

publicznych koniecznością ich dochodzenia przez Zamawiającego może prowadzić nie tylko 

do negatywnych konsekwencji dla wykonawcy, ale być powodem niemożności zrealizowania 

zamówienia. 

Z uwagi na fakt, iż to Zamawiający jest gospodarzem postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, korzystanie z tak uprzywilejowanej pozycji nie może jednak przejawiać się  

w kształtowaniu wzoru umowy w sposób, który rażąco będzie naruszał równowagę stron 

umowy. Mimo możliwości przerzucenia znacznego ryzyka na wykonawcę zamawiający 

powinni dążyć do przygotowania umowy, która nie tylko zabezpieczy ich interesy, ale będzie 

także odpowiedzią na potrzeby rynku. Zbyt rygorystyczne postanowienia umowy mogą 

doprowadzić do niezrealizowania inwestycji lub niezrealizowania jej w oczekiwanym przez 

zamawiającego terminie.  

 

Odpowiedź 16 

Zamawiający dopuszcza następujące zapisy: 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

- za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia należnego wykonawcy w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego terminu na 

zapłatę, 

- za opóźnienie w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za 

każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego terminu na przekazanie placu 

budowy, 

- z tytułu nieuzasadnionego przedłużania czynności odbioru w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego terminu na 

rozpoczęcie lub zakończenie czynności odbiorowych 

 

 

 



Pytanie 17 
Wnosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych w §13 ust. 2 pkt 1: 

- ppkt b z 10% na 0,2%, ponadto wnosimy aby kara odnosiła się do każdego dnia 

zwłoki w odniesieniu do planowanego zakończenia terminu robót, a nie do oddania 

każdego określonego w harmonogramie zakresu robót i wynosiła nie więcej niż 5% 

wartości umowy brutto. 

Obecna wartość kary jest rażąco wysoka w stosunku do wartości Zamówienia. 

Umowa o realizację zamówienia publicznego podlega rygorom prawa cywilnego. Zgodnie 

zaś z Kodeksem cywilnym (art. 484 § 2) sąd ma prawo miarkować wysokość kary umownej, 

m.in. jeżeli jest ona rażąco wygórowana. 

Instytucja zamawiająca, która kształtuje ramy postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, nie może kreować zapisów umowy jedynie zgodnie ze swoim wyobrażeniem. 

Nie jest uprawnione obarczanie Wykonawcy niewspółmiernie wysokim ryzykiem, jakie 

wiąże się z realizacją zamówienia wobec ryzyka, które obciąża Zamawiającego. Do kwestii 

tego, jaka jest funkcja kar umownych i w jakiej wysokości mogą być one kształtowane w 

projektach umów w sprawie zamówienia publicznego, Krajowa Izba Odwoławcza odniosła 

się z w wyroku z 6 czerwca 2018 r. (sygn. akt KIO 980/18, KIO 983/18). Wynika z niego, że 

rażąco wysoka kara umowna, która na dodatek może być zdublowana, to błąd siwz, którego 

należy unikać. 

 

Odpowiedź 17 

Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia kar 

 

Pytanie 18 
Prosimy o skrócenie terminów na zgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwów do projektu 

umowy o podwykonawstwo oraz do umowy o podwykonawstwo poświadczonej za zgodność 

z oryginałem z 14 na 7 dni. Skrócenie terminu wpłynie korzystnie na tempo prac na placu 

budowy. 

 

Odpowiedź 18 

Zamawiający skraca termin na zgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwów do projektu 

umowy o podwykonawstwo oraz do umowy o podwykonawstwo poświadczonej za zgodność 

z oryginałem z 14 na 7 dni 

 

Pytanie 19 

Prosimy o potwierdzenie, że na etapie składania oferty Wykonawca nie ma obowiązku 

podawania nazwy podwykonawcy, jeśli jest na etapie wyboru podwykonawców. 

 

Odpowiedź 19 

Zamawiający potwierdzenie, że na etapie składania oferty Wykonawca nie ma obowiązku 

podawania nazwy podwykonawcy, jeśli jest na etapie wyboru podwykonawców 

 

Pytanie 20 

Prosimy o przesunięcie godziny składania ofert na 12.00. Oferty wysyłane są kurierem i 

często placówki pocztowe czy kurierzy maja problem z dostarczeniem przesyłek do godziny 

10.00 rano szczególnie w mniejszych miejscowościach. Przesunięcie terminu da 

Zamawiającemu większa gwarancję, iż oferty od wszystkich zainteresowanych przetargiem 

firm, dotrą na czas. 

 

 



Odpowiedź 20 

W związku z ilością pytań Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 21-10-

2019 r., godzina 12.00 

 

Pytanie 21 
Zamawiający w Rozdziale IX SIWZ punkt 4 wymaga zdeponowania oryginału wadium u 

Zamawiającego.  Prosimy o potwierdzenie, że miejscem złożenia wadium ma być biuro 

podawcze. 

 

Odpowiedź 21 

Zamawiający wymaga zdeponowania oryginału wadium na biurze podawczym w siedzibie 

Zamawiającego 

 

Pytanie 22 
Zamawiający w Rozdziale XI SIWZ punkt 1 wskazuje dokumenty które składają się na 

Ofertę.  

Prosimy o doprecyzowanie na jakim etapie postępowania Zamawiający wymaga złożenia 

dokumentów wymienionych w ppkt. 7 – Kosztorys ofertowy szczegółowy oraz ppkt. 10 – 

Oświadczenie RODO. Czy powyższe dokumenty składane są wraz z ofertą czy na wezwanie 

Zamawiającego? 

 

Odpowiedź 22 

Zamawiający wymaga złożenia dokumentów wymienionych w ppkt. 7 – Kosztorys ofertowy 

szczegółowy oraz ppkt. 10 – Oświadczenie RODO należy dołączyć do oferty.  

 

Pytanie 23 
Zamawiający w Rozdziale XVII SIWZ punkt 1 „ustala zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 10% ceny brutto”, natomiast w § 14 ust. 1 wymaga aby Wykonawca 

„wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty brutto”.  

Prosimy o wyjaśnienie powyższych rozbieżności.  

 

Odpowiedź 23 

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny 

brutto. 

 

Pytanie 24 
Zamawiający w Rozdziale III punkt 7 – Warunki rozliczania wykonania przedmiotu 

zamówienia ppkt 6 wskazuje iż „Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego 

przenieść zobowiązań na osobę trzecią. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody 

Zamawiającego scedować na osobę trzecią swoich wierzytelności”. Natomiast w § 15 umowy 

„nie wyraża zgody na dokonywanie, cesji wierzytelności oraz podpisywanie wszelkich innych 

umów przez Wykonawcę, z których treści będzie wynikało prawo do dochodzenia 

bezpośrednio zapłaty i roszczeń finansowych od Gminy Wręczyca Wielka”. Wobec 

powyższego prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści przeniesienie wierzytelności 

przysługującej Wykonawcy wobec inwestora obejmującej wynagrodzenie za wykonane 

roboty budowlane na zabezpieczenie kredytu w banku? 

 

 



Wykonawcy mają kredyty bankowe lub linie kredytowe, które zgodnie z polityką banków 

muszą zostać zabezpieczone m.in. wierzytelnością wykonawcy wynikającą z umowy o roboty 

budowlane.  

Sytuacja prawna inwestora po przelewie wierzytelności nie ulega pogorszeniu. Cesjonariusz 

(bank) nie może żądać od inwestora świadczenia w większym rozmiarze niż wykonawca. Z 

wierzytelnością po przelewie pozostają zatem związane wszystkie zarzuty inwestora, które 

mogły być podnoszone w stosunku do poprzedniego wierzyciela (wykonawcy). Poza tym 

inwestor może wysunąć przeciwko nabywcy wierzytelności (banku) zarzuty osobiste (np. 

zarzut przedawnienia, jeżeli nastąpiło ono po przelewie i powzięciu przez dłużnika 

wiadomości o dokonanym przelewie). Powyższe wprost wynika z art. 513 ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

Ewentualny przelew wierzytelności nie pozbawia także inwestora prawa do realizowania 

uprawnień wynikających z art. 143c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

(bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy), a tym 

samym pod pełną kontrolą inwestora pozostaje zapłata wynagrodzenia podwykonawców i 

dalszych podwykonawców.  

Biorąc pod uwagę powyższe, dopuszczalność przelewu, czy to w ogóle, czy też za zgodą 

dłużnika (tu inwestora) uzależniona jest tylko i wyłącznie od jego woli w tym zakresie. Żaden 

bowiem przepis prawa nie stoi temu na przeszkodzie. 

 

Odpowiedź 24 

Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść zobowiązań na osobę 

trzecią. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego scedować na osobę trzecią 

swoich wierzytelności 

 

Pytanie 25 
Zamawiający w SIWZ wskazuje termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy 

do 20.12.2019 – dla wykonania nawierzchni boiska z trawy syntetycznej i do 28.11.2019r dla 

pozostałych prac. Załącznikiem do umowy jest harmonogram rzeczowo – terminowo- 

finansowy, który określa terminy wykonania poszczególnych elementów prac. Opierając się 

na naszym doświadczeniu w realizacji tego typu zamówień oraz z uwagi na zakres 

przedmiotu zamówienia i krótki termin realizacji wnosimy o dopuszczenie możliwość 

wykonywania poszczególnych elementów prac w innych terminach ( wcześniejszych bądź 

późniejszych) niż wskazane w harmonogramie, jednocześnie nie przekraczając terminów 

zakończenia całości robót i terminu odbioru końcowego. 

 

Odpowiedź 25 

Zamawiający dopuszcza zmiany terminu pracy pozostałych wymienionych w 

harmonogramie, jednak termin 28.11.2019 jest terminem ścisłym dla dla pozostałych prac,                   

a termin do 20.12.2019 – dla wykonania nawierzchni boiska z trawy syntetycznej 

 

Pytanie 26 
Zamawiający w Rozdziale IX – „Wymagania dotyczące wadium” wysokość wadium ustala w 

kwocie 50.000,00 złotych ( pięćdziesiąt tysięcy złotych), natomiast w „Formularzu oferty” w 

punkcie 15 Wykonawca oświadcza, że „Wadium zostało wniesione w kwocie 4.000,00 zł”  

(cztery tysiące złotych) prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.  

 

Odpowiedź 26 

Zamawiający poprawi formularz ofertowy i zgodnie z zapisami SIWZ wysokość wadium 

ustala w kwocie 50.000,00 złotych ( pięćdziesiąt tysięcy złotych), 



Zapytania V 

 

Pytanie 1 

W SIWZ jest wymóg wniesienia zabezpieczenia w wysokości 10% i podana jest informacja, 

że 30% zabezpieczenia ma być wniesione na okres od podpisania umowy do końca okresu 

odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady. 

W umowie natomiast jest wymóg wniesienia zabezpieczenia w wysokości 5% i podana jest 

informacja, że 30% zabezpieczenia będzie zwolnione po upływie 15 dni od upływu okresu 

odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.  

 

Odpowiedź 1 
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 

10 % ceny oferty brutto. 

W przypadku należytego wykonania robót – Zamawiający zwróci zabezpieczenie  

/Zabezpieczenie wygaśnie/ według następujących zasad: 70 % kwoty zabezpieczenia 

zwróci/wygaśnie w ciągu/ w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane – tj. od dnia podpisania protokołu końcowego 

odbioru robót Obiektu, natomiast pozostałe 30 % kwoty zabezpieczenia Zamawiający 

zwróci/wygaśnie nie później niż/ w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady 

przedmiotu Umowy – tj. od dnia podpisania protokołu ostatecznego odbioru Obiektu, jeżeli 

nie zostało wcześniej wykorzystane 

 

Zapytanie VI 

 

Pytanie 1 

Użyte przez Projektanta oprogramowanie uniemożliwia odczyt przedmiaru robót. Proszę 

uprzejmie o załączenie poprawnej wersji pliku w wersji edytowalnej 

 

Odpowiedź 1 

Zamawiający zamieścił przedmiar robót w wersji edytowalnej. 

 

Zapytanie VII  

 

Pytanie 1 

Czy zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia wynosi 10% jak podaje siwz, czy 5% 

jak podaje wzór umowy? 

 

Odpowiedź 1 

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny 

brutto. 

 

Pytanie 2 

Wnosimy o zmianę zapisu w formularzu wzoru oferty w zakresie kwoty wniesionego 

wadium, które w tym postępowaniu wynosi 50 000,00 zł. 

 

 



Odpowiedź 2 

Zamawiający poprawi zapisy w formularzu ofertowym i zgodnie z zapisami SIWZ wysokość 

wadium ustala w kwocie 50.000,00 złotych ( pięćdziesiąt tysięcy złotych), 

 

Pytanie 3 

Czy kosztorys ofertowy należy załączyć do formularza oferty?  Czy też będzie wymagany na 

dalszym etapie procedury? 

 

Odpowiedź 3 

Kosztorys ofertowy szczegółowy należy dołączyć do oferty. 

 

Zapytanie VIII 

 

Pytanie 1 

Prosimy o przesłanie projektu oraz parametrów na odwodnienie liniowe. W projekcie nie jest 

to sprecyzowane.  

 

Odpowiedź 1 

Odwodnienie liniowe z polimerobetonu szer. 11,8cm x wys. 10cm, ruszt z żeliwa 

 

Pytanie 2 

W przedmiarze robót jest zastosowanie rur z PVC fi500mm natomiast w projekcie są rury 

strukturalne PP klasy SN8 o średnicy fi500mm. Prosimy o wyjaśnienie.  

 

Odpowiedź 2 

Należy zastosować rury PP klasy SN8 o średnicy fi500mm 

 

Pytanie 3 

W przedmiarze i opisie jest uwzględnionych 5 studzienek betonowych natomiast na profilu 

jest ich 6 – S9, S10, S11, S11.7, S12, S13. Prosimy o wyjaśnienie.  

 

Odpowiedź 3 
Powinno być 6 studzienek betonowych 

 

Pytanie 4 

W opisie technicznym na roboty sanitarne w punkcie 3.1. jest zapis „Projektowana instalacja 

będzie wykonana z rur PCV SN8 200mm”. W punkcie 3.2. jest zapis że należy wykonać 

kanalizację z rur i kształtek kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego termoutwardzonego 

PCV-U klasy B-SN8 o średnicach fi200mm i fi315mm. Prosimy o wyjaśnienie i informacje 

czy można zastosować rury lite z PVC kl. SN8 SDR 34.  

 

Odpowiedź 4 
Należy wykonać zgodnie z projektem 

 

Pytanie 5 

Prosimy o przesłanie rysunków w wersji edytowalnej ( AutoCAD ). 

 

Odpowiedź 5 
Zamawiający nie posiada wersji AutoCad 



Pytanie 6 

W przedmiarze robót jest demontaż tylko kanałów o śr. Zewn. 500mm. Na PZT są sieci 

kd300 i kd200 zaznaczone do likwidacji. Prosimy o wyjaśnienie.  

 

Odpowiedź 6 

Należy uwzględnić demontaż sieci kd 300 i kd 200. 

 

Pytanie 7 

Prosimy o przesłanie profilu podłużnego drenażu boiska.  

 

Odpowiedź 7 

Należy wykonać zgodnie z projektem 

 

Pytanie 8 

W opisie technicznym sanitarnym jest zapis „Projekt obejmuje również przełożenie istniejącej 

kanalizacji deszczowej DN500. Po przełożeniu tej instalacji należy włączyć do niej wszystkie 

czynne kanały”. Prosimy o informację i zaznaczenie, która sieć ma zostać przełożona i w 

które miejsce skoro istniejąca sieć DN500 jest przeznaczona do likwidacji.  

 

Odpowiedź 8 

Należy wykonać zgodnie z projektem 

 

Pytanie 9 

Prosimy o doprecyzowanie miejsca odprowadzenia wód deszczowych dla studzienki S13.  

 

Odpowiedź 9 
Należy wykonać zgodnie z projektem 

 

Pytanie 10 

Czy Zamawiający dysponuje operatem wodnoprawnym na zrzut ścieków do istniejącego 

odbiornika ?  

 

Odpowiedź 10 

Zamawiający nie dysponuje operatem wodnoprawnym na zrzut ścieków do istniejącego 

odbiornika 

 

Pytanie 11 

Dla odcinka kanalizacyjnego od S9-S10 i S10-S13 występuję przeciwspadek – zgodnie z 

załączonymi profilami. Wody opadowe będą kumulować się w studzience S10. Prosimy o 

wyjaśnienie.  

 

Odpowiedź 11 

Należy wykonać zgodnie z projektem 

 

Pytanie 12 

W przedmiarze jest uwzględnione 25mb rury o śr. zewn. 315mm natomiast na profilu 

dołączonym do dokumentacji 10,30mb. Prosimy o wyjaśnienie.  

 

Odpowiedź 12 

Należy przyjąć 10,30 mb 



 

Pytanie 13 

W przedmiarze jest uwzględnione 86mb rury o śr. zewn. 500mm natomiast na profilu 

dołączonym do dokumentacji 131,90mb. Prosimy o wyjaśnienie.  

 

Odpowiedź 13 

Należy przyjąć 131,90 mb 

 

Pytanie 14 

W przedmiarze jest uwzględnione 172mb rury o śr. zewn. 200mm natomiast na profilu 

dołączonym do dokumentacji 302,40mb. Prosimy o wyjaśnienie.  

 

Odpowiedź 14 

Należy przyjąć 302,40 mb 

 

Pytanie 15 

Strefa przemarzania gruntu dla msc. Turkolasy wynosi 1,0 m.p.p.t. W związku z tym czy jest 

przewidziane ocieplenie projektowanych rurociągów kanalizacji deszczowej znajdujących się 

powyżej strefy przemarzania ? Jeśli tak prosimy o korektę, określenie jak ma być ocieplony 

rurociąg, uzupełnienie opisu oraz zaznaczenie na profilach miejsc w których rurociąg ma 

zostać ocieplony.  

 

Odpowiedź 15 

Należy wykonać zgodnie z projektem 

 

Pytanie 16 

W przedmiarze robót nie ma pozycji na ułożenie geowłókniny w wykopie pod rury drenarskie 

( jest poz. 2.6 która przewiduje owinięcie rur drenarskich geowłókniną ).  

 

Odpowiedź 16 

Jest poz. 2.5 – owinięcie rur drenarskich geowłókniną 

 

Pytanie 17 

W przedmiarze jest uwzględnione 334mb rury drenarskiej PVC 100/91mm natomiast na PZT 

jest 409mb. Prosimy o wyjaśnienie.  

 

Odpowiedź 17 

Należy przyjąć 409 mb 

 

Pytanie 18 

W przedmiarze jest uwzględnione 258mb rury drenarskiej PVC 100/91mm natomiast na PZT 

jest 304mb. Prosimy o wyjaśnienie.  

 

Odpowiedź 18 

Należy przyjąć 304 mb 

 

Pytanie 19 

Prosimy o potwierdzenie że nie przewiduje się wykonywania wykopów ręcznych. W 

przedmiarze wszystkie roboty są wykonywane mechanicznie.  

 



 

Odpowiedź 19 

Należy przyjąć ok 10 % wykopów ręcznych pod kanalizacje i drenaże 

 

Pytanie 20 

Prosimy o przesłanie schematu studzienki fi315 z osadnikiem. 

 

Odpowiedź 21 

Schemat studzienki załącznik nr 7 do odpowiedzi 

 


