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Ciepłowody, dnia 19 kwietnia 2022 roku   
 

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, 
KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Zamawiający, Gmina Ciepłowody działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy  

z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. 
zm.) zwanej dalej ustawą Pzp., udostępnia treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego i 
udziela w tym zakresie wyjaśnień. 

 
Pytanie 1: 
„W par. 11 ust. 2 Inwestor podał termin wykonania zakresu zgodnego z par. 1 ust 2, "do czterech 
miesięcy". W jaki sposób określony został ten termin przy założeniu konieczności zdobycia 
uzgodnień m.in. takich jak Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych, Decyzja wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, operaty wodnoprawne, Decyzja na odrolnienie, Narada koordynacyjna. 
Dodatkowo projekty można wykonywać po wykonaniu i uzgodnieniu koncepcji. Patrząc na 
poszczególne terminy uzyskania decyzji i uzgodnień (zwłaszcza gdy jedna decyzja/uzgodnienie 
pozwala na złożenie wniosku o kolejne uzgodnienie) termin 4 miesięcy jest całkowicie nierealny i 
niemożliwy do dotrzymania. Czy Inwestor przewiduje możliwość wydłużenia terminu wykonania 
etapu I ?” 
Odpowiedź: 
Zamawiający przewiduje zmiany terminów w sytuacjach i na zasadach określonych w §20 wzoru 
umowy (załącznik nr 9 do SWZ).   
 
Pytanie 2: 
„Zgodnie z zapisami w dziale VI pkt 1 ppkt 1) SWZ, Zamawiający wymaga, aby Etap I, tj. 
dokumentacja projektowa, była wykonana w ciągu do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy 

– wraz z dokonaniem skutecznego zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskaniem 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Po konsultacjach z wieloma projektantami, 
informujemy, iż dotrzymanie tego terminu jest niemożliwe. Czas oczekiwania na wszelkie 

decyzje i uzgodnienia jest długi i niezależny od projektanta.  
Dodatkowo kary przewidziane w umowie za niedotrzymanie terminu wykonania Etapu I są 

nieadekwatnie wysokie, ponieważ opóźnienie w wykonaniu projektu i uzyskania 

pozwolenia na budowę nie stwarza żadnego realnego zagrożenia dla Zamawiającego w związku z 
niedotrzymaniem terminu wykonania całego zadania. Dlatego zwracamy się z wnioskiem o 
wydłużenie terminu wykonania Etapu I do 8 miesięcy, bądź całkowitą rezygnację z powyższego 
warunku. 
Alternatywą może być dopuszczenie podziału projektu na mniejsze części i uzyskanie kilku 
pozwoleń na budowę.  
Wnosimy również o rezygnację z kar umownych w tym zakresie (§18 ust. 1 pkt. b).” 
 
 
 



 
 

 
 
Odpowiedź:  
Przepis art. 284 ust. 1 Pzp odnosi się wyłącznie do sytuacji, gdy wykonawca nie rozumie treści 
SWZ i w celu jej zrozumienia zwraca się do zamawiającego o jej wyjaśnienie. Takie rozumowanie 
art. 284 ust. 1 Pzp jest istotne, ponieważ przepisy Pzp nie obligują zamawiającego do obowiązku 
udzielana wyjaśnień, gdy wykonawca zwraca się do zamawiającego w innym celu niż 
wyjaśnienie treści SWZ. 
Pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SWZ. 
Zamawiający nie ma obowiązku odpowiadania na pytania, które nie dotyczą wyjaśnienia treści 
SWZ.  
 
Pytanie 3: 
„Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 

w związku z budową kanalizacji sanitarnej w ramach niniejszego zadania?” 
Odpowiedź: 
NIE 
 
Pytanie 4: 
„Prosimy o podanie zakresu odtworzenia nawierzchni drogowych po wykonanych robotach 

kanalizacyjnych (szerokość odtworzenia oraz specyfikację warstw konstrukcyjnych), gdyż 

jest to istotny element cenotwórczy.”  

Odpowiedź: 
Zakres odtworzenia nawierzchni dróg wynikać będzie z uzgodnień z poszczególnymi 
zarządcami dróg. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień leży po stornie Wykonawcy na etapie 
opracowania dokumentacji projektowej.  
 
------------------------------------------------------ 
 
Powyższe wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.  
Termin składania ofert nie ulega zmianie.  
 
 
                                                                                                                                           Łukasz Białkowski 
                                                                                                                                      Wójt Gminy Ciepłowody 

………………………………………. 
                      (Kierownik Zamawiającego) 
 
  Sporządziła: Komisja Przetargowa 


		2022-04-19T13:41:11+0200




