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Zamawiający  
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ul. Lipowa 2 

62-402 Ostrowite 

Nr postępowania OO.ZP.271.3.2022.TP 

 

 

 

 

                                                                                       Do wszystkich Wykonawców   

 

Dot. :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji na podstawie art.275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych,  pn.” Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ostrowite-

Polski „  nr postępowania OO.ZP.271.3.2022.TP 

 

 

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ i zmiana treści SWZ  

 

 Działając w oparciu o art.284 oraz 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych ( Dz.U z 2021 r. 1129 ze zm. ) Zamawiający udziela  odpowiedzi na 

pytania z dnia 4.02.2022 r. oraz wprowadza zmiany w SWZ. 

  

Pytanie 1  

Dotyczy § 9 pkt 1 ppkt 5) oraz § 9 pkt 4 projektu umowy.  

Wykonawca zwraca się z prośba o obniżenie poziomu kary wskazanych w w/w pkt. projektu 

umowy do 10% wartości brutto wynagrodzenia. W opinii Wykonawcy przyjęty poziom kar jest 

zbyt wysoki. W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie 

Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, 

że kara umowna co do istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie 

prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla 

wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy (Wyrok 

Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15). 

 

Odpowiedź na pytanie 1 

Zamawiający   wydatkując środki publiczne  , podlega  dyscyplinie finansów  publicznych . 

Działając   w interesie publicznym   musi  dążyć do tego,  aby cel zamówienia został osiągnięty  

Do Zamawiającego należy  określenie warunków umowy i wprowadzenie zapisów  , które 

zapewnią osiągnięcie  celu  zamówienia i zabezpieczą należyte jego wykonanie. Takim 

zapisami są zapisy dotyczące kar  umownych ,  które oprócz funkcji odszkodowawczej pełnią 

rolę stymulacyjną i dyscyplinującą Wykonawcę do prawidłowego wykonania zamówienia. 

Zamawiający ma prawo do kształtowania postanowień umownych zgodnie z jego potrzebami i 

wymaganiami związanymi z celem zamówienia , którego zamierza udzielić  ( wyrok KIO z 

dnia 6.06.2018 r, KIO 980/18 , KIO 983/18, z 20.11.2015 KIO 2399/15 ) . 

Kary umowne ustalone zostały od wartości wynagrodzenia netto i nie są wygórowane . 



 

Zamawiający  nie zmienia   zapisu § 9 pkt 1 ppkt 5) oraz § 9 pkt 4. 

załącznika nr 7 do SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy.  

 
Pytanie 2  

Dotyczy § 9 pkt 2 projektu umowy.  

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę limitu kar umownych z 30% do 20%, 

 

Odpowiedź na pytanie 2 

 

Zamawiający  zmienia zapis  § 9 pkt 2  załącznika  nr 7 do SWZ - Projektowane 

Postanowienia Umowy. 

Było : 

 

„2.Łączna wysokość kar umownych przysługująca Zamawiającemu, na podstawie ust. 1 nie 

może przekroczyć 30 % łącznego wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 8 ust. 

1. „ 

 

Nowe brzmienie  :  

„2.Łączna wysokość kar umownych przysługująca Zamawiającemu na podstawie ust.1 

nie może przekroczyć 20% łącznego  wynagrodzenia umownego netto , o którym mowa 

w § 8 ust.1. „ 

 
Pytanie 3  

Dotyczy § 9 pkt 3 projektu umowy.  

Proponujemy wykreślenie zapisu § 9 pkt 3 projektu umowy i zastąpienie go następującym: „3. Strony 

zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych.” 
 

Odpowiedź na pytanie 3 

 

Zamawiający jako jednostka sektora finansów publicznych działa w interesie  publicznym , 

podlega dyscyplinie finansów publicznych i ponosi większe ryzyko niż zwykły  przedsiębiorca 

( wyrok KIO z 29.01.2014 KIO 69/14 , wyrok KIO 10.05.2016 KIO 654/16). Wprowadza więc  

do umowy zapisy dodatkowo   zabezpieczające  ewentualne naprawienie szkody w sytuacji,  

gdyby wykonawca z którym zawrze umowę nienależycie  wykonał   zamówienie .  

 

Zamawiający  nie zmienia  zapisu   § 9 pkt 3    załącznika nr 7 do SWZ - Projektowane 

Postanowienia Umowy   

 
Pytanie 4 

 Dotyczy § 9 pkt 4 projektu umowy.  

Powołując się na zasadę równości Stron proponujemy dodanie zapisu mówiącego o ewentualnych 

karach dla Zamawiającego związanych ze zwłoką w dopełnieniu swoich obowiązków (nieterminowe 

przekazanie placu budowy, dokumentacji). 

 

Odpowiedź na pytanie 4 

 

Zamawiający będąc  jednostką  sektora finansów publicznych  ponosi odpowiedzialność za 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych i jest zobowiązany  do osiągnięcia  celu 

zamówienia  , co obliguje go również  do terminowego i należytego realizowania wszystkich  



swoich obowiązków umownych . W projekcie  umowy  została  przewidziana kara umowna  

również dla Zamawiającego - § 9 pkt 4 Projektowanych Postanowień  Umowy zał. nr 7 do 

SWZ . 

 

Zamawiający  nie  dodaje  zapisów  o karach umownych dla Zamawiającego związanych 

ze zwłoką w dopełnieniu swoich obowiązków umownych  i nie zmienia  zapisu  § 9 pkt 4    

załącznika  nr 7 do SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy.  

 
Pytanie 5  

Dotyczy projektu umowy. 

 Wykonawca prosi o wyjaśnienie, na jakich warunkach odbywać się będzie zatwierdzenie (akceptacja) 

i zapłata za ewentualne roboty zamienne? 

 

Odpowiedź na pytanie 5 

 

Roboty zamienne  mogą  stanowić  podstawę do zmiany  terminu realizacji przedmiotu umowy   

- § 14 pkt 1.1. załącznika  nr 7 do SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy Również 

rozwiązania zamienne, o których mowa w § 14 ust.1.2  Projektowanych Postanowień Umowy  

mogą stanowić  postawę do zmiany umowy .Wszystkie zmiany wymagają  formy pisemnej . 

Zgłoszenie  robót zamiennych czy rozwiązań zamiennych   winno odbywać się zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego, które Wykonawca zobowiązany jest stosować  realizując 

przedmiot umowy .  

W wyniku robót zamiennych czy rozwiązań zamiennych nie dochodzi do rozszerzenia 

przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie przewiduje zmiany wysokości wynagrodzenia .  

Wynagrodzenie  za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem  ryczałtowym i 

obejmuje całość prac i wszelkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu umowy- § 8 

pkt 4 Projektowanych Postanowień   Umowy.  

 
Pytanie 6  

Dotyczy Część I SWZ pkt 3 lit. d) oraz § 8 pkt 2 projektu umowy.  

Mając na uwadze zapisy pkt 3 lit. d) Część I SWZ Wykonawca zwraca się z prośbą o informację czy 

Zamawiający przewiduje możliwość podpisania dwóch oddzielnych umów dla Etapu I i Etapu II. Jeśli 

tak to jak w tym przypadku należy rozumieć zapisy § 8 pkt 2 projektu umowy. 

 

 Odpowiedź na pytanie 6. 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i nie przewiduje możliwości zawarcia 

dwóch oddzielnych umów dla Etapu  I i  Etapu II . Zostanie zawarta jedna umowa  na cały 

przedmiot zamówienia,  co wynika jednoznacznie z złącznika nr 7 do SWZ -Projektowane 

Postanowienia Umowy .  

Zamawiający zmienia zapis Części I  pkt  3 lit d SWZ  . 

Było : 
   „d) W ramach niniejszego postępowania Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert 

częściowych.”  

Nowe brzmienie  : 

 

„ d) W ramach niniejszego postępowania Zamawiający nie  dopuszcza możliwości  

składania ofert częściowych. „ 

 



Ponadto Zamawiający zmienia zapis CZĘŚĆ IX–TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, punkt 

1 

Było: 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 

tj.: do dnia 15.03.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert.  

 

Nowe brzmienie: 

 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert, tj.: do dnia 17.03.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert.  

 

Zamawiający zmienia zapis W CZĘŚĆ XI – SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I 

OTWARCIA OFERT , punkt 1 

 

Było: 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl 

pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ostrowite  do dnia 14.02.2022 r. do 

godz. 10:00  

 

Nowe brzmienie: 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl 

pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ostrowite  do dnia 16.02.2022 r. do 

godz. 10:00  

 

Zamawiający zmienia zapis W CZĘŚĆ XI – SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I 

OTWARCIA OFERT , punkt 8 

  Było: 

 

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformazakupowa.pl w dniu 14.02.2022 r. o 

godz. 10:05, tj. zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy Pzp.  

Nowe brzmienie: 

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformazakupowa.pl w dniu 16.02.2022 r. o 

godz. 10:05, tj. zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy Pzp.  

 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 16.02.2022 roku do godziny 

10:00 i informuje, że otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.02.2022roku o godzinie 10:05 na 

platformie zakupowej Zamawiającego. 

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytania  Wykonawców, a także 

wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące dla wszystkich 

Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.  
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