
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w MYŚLENICACH 
32-400 Myślenice ul. Przemysłowa 6 

  tel. 272-17-33         e-mail: zdp@zdp-myslenice.pl 
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Myślenice, dnia 28.09.2021 r. 

ZP-14/2021 
 

Do uczestników postępowania ZP-14/2021 
prowadzonego w trybie podstawowym,  

bez negocjacji 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-14/2021 pn. Przebudowa 

drogi powiatowej nr K1963 od km 2+228 do km 2+904 w mieście Myślenice, Powiat 
Myślenicki 

 
 

Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia           
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) udziela 
odpowiedzi na złożone w 24.09.2021 r. zapytania do przedmiotowego postępowania. 

Pytanie 1 
SWZ punkt IV. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego potwierdzające 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia punkt 4 d.: 
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające doświadczenie zawodowe kierownika budowy branży 
mostowej (dot. kryterium: Doświadczenie kierownika budowy branży drogowej).  
Proszę o informację jakie uprawnienia powinien posiadać Kierownik Budowy branży mostowej 
czy branży drogowej? 
Odpowiedź:  
Kierownik Budowy powinien posiadać uprawnienia branży drogowej. W SWZ omyłkowo zostało 
wpisane, że branży mostowej. 
 
Pytanie 2 
Wzór umowy, pkt 4. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia zakłada, że zostaną wzięte pod 
uwagę tylko te dni do przedłużenia terminu realizacji zamówienia, w przypadku złych warunków 
atmosferycznych, trwających dłużej niż 3 dni pod rząd, jeżeli w tym czasie padał ciągły deszcz 
przez dłużej niż 5 godzin, w ciągu dnia, w godzinach pomiędzy 7:00 a 16:00. 
Biorąc pod uwagę termin realizacji zamówienia oraz fakt, że większość prac przypadnie na okres 
jesienno-zimowy. Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu ze 
względu na niską temperaturę oraz opady śniegu? Mając na uwadze jakość robót oraz 
technologie prac podczas niskich temperatur nie powinno wykonywać się prac związanych z 
betonowaniem, asfaltowaniem oraz wykonywaniem nasypów i podbudów, które są istotne do 
realizacji następnych etapów zadania i niewykonanie tych prac będzie blokować front robót. 
Odpowiedź:  
Określony w dokumentach zamówienia termin wykonania zamówienia, wg Zamawiającego, jest 
wystarczająco długi, aby w tym terminie należycie wykonać zamówienie. Zamawiający 
określając termin wykonania nie brał pod uwagę okresu, w którym zazwyczaj występują warunki 
zimowe, uniemożliwiające wykonywanie tego rodzaju robót, tj. okres grudzień – marzec. W 
związku z tym powyższy zapis ma zastosowanie do okresu poza miesiącami grudzień – marzec. 
Stąd też zmodyfikowano zapisy we wzorze umowy i SWZ. 
 
 



Pytanie 3 
Wzór umowy, §5 Wynagrodzenie i rozliczenie się stron proszę o informację czy Zamawiający ma 
jakąś minimalną pulę pieniędzy, którą musi wykorzystać w 2021 r.? 
Odpowiedź:  
W związku z tym, że termin realizacji zadania przypada na 2022 r., nie ma ustalonej minimalnej 
kwoty do wykorzystania w bieżącym roku. Zamawiający przewiduje w 2021 r. wykonanie połowy 
zakresu zamówienia, jednak w przypadku niemożliwości (ze względu na warunki atmosferyczne) 
wykonania takiego zakresu, musi minimalny zakres zostać wykonany, aby w 2021 r. wydatek na tym 
zadaniu był poniesiony. 
 
Pytanie 4 
Dotyczy wzór umowy §1 ust. 4: Prosimy o określenie terminu wykonania w dniach, tygodniach, 
miesiącach chyba że wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną 
zgodnie z art. 436 pkt.1) Ustawy PZP. W przypadku braku zgody na zmianę prosimy o 
uzasadnienie zgodnie z przywołanym przepisem. 
Odpowiedź: 
Termin wykonania zamówienia zgodny z zgodny z wnioskiem i dokumentami do umowy o 
dofinansowanie przedmiotowego zadania. 
 
Pytanie 5 
Dotyczy wzór umowy § 5 ust.7: Prosimy o modyfikację zapisu, iż w przypadku gdy wykonanie 
robót zamiennych spowoduje poniesienie przez Wykonawcę dodatkowych kosztów będzie 
uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający odmawia wprowadzenia zmian. 
 
Pytanie 6 
Dotyczy wzór umowy § 5 ust. 14 Wnosimy o modyfikację zapisu, iż Zamawiający wstrzyma się z 
zapłatą wynagrodzenia objętego fakturą Wykonawcy w części odpowiadającej sumie kwot 
wynikających z niedostarczonych dowodów zapłaty. 
Odpowiedź: 
Zamawiający odmawia wprowadzenia zmian.  
 
Pytanie 7 
Dotyczy wzór umowy § 10 ust.11 Prosimy o potwierdzenie, iż termin gwarancji biegnie od nowa 
w odniesieniu do tych elementów robót w zakresie których usuwane były wady. 
Odpowiedź: 
Termin gwarancji na wykonane roboty oraz wbudowane nowe materiały i urządzenia biegnie na 
nowo od dnia odbioru usunięcia wad w odniesieniu do robót, w których usuwanie były wady tj. 
które w ramach usunięcia wad ponownie wykonano z wykorzystaniem nowych materiałów i po 
uprzednim usunięciu starych oraz przygotowaniu terenu robót ewentualnie robót, w których 
usunięcie wad polegało na wykonaniu poprawek. 
 
Pytanie 8 
Dotyczy wzór umowy § 11 ust. 4 Wnosimy o modyfikację zapisu, iż zabezpieczenie staje się 
własnością Zamawiającego w części koniecznej do poprawienia wykonania robót i pokrycia 
należności za wykonane roboty, o których mowa w § 13 i odpowiadającej ich wartości. 
Odpowiedź: 
Zamawiający odmawia wprowadzenia zmian.  
 
 
 
 



Pytanie 9 
Dotyczy wzór umowy § 13: Wnosimy o dookreślenie „przerwania przez Wykonawcę robót z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy na 14 dni (…)” oraz o modyfikację zapisu, iż 
Zamawiający może powierzyć wykonanie robót osobie trzeciej po uprzednim pisemnym 
wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu. 
Odpowiedź: 
Zapisy pozostają bez zmian. 
 
Pytanie 10 
Dotyczy wzór umowy § 14 ust. 5: Prosimy o obniżenie limitu kar umownych do 30% wartości 
robót brutto. Zastosowanie kar umownych i ustalenie ich wysokości winno mieć charakter 
prewencyjny, a nie uciążliwy i mogący skutkować ponoszeniem rażących strat. Zwracamy 
uwagę, że ustalenie przez Zamawiającego kar na niewygórowanym poziomie leży również w 
interesie Zamawiającego, aby uniknąć otrzymania od wykonawców zawyżonych ofert 
uwzględniających ryzyko ewentualnych wysokich kar umownych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający odmawia wprowadzenia zmian.  
 
Pytanie 11 
Dotyczy wzór umowy § 16 ust. 2 pkt 1/ Wnosimy o zmianę podstawy odstąpienia z opóźnienia 
na zwłokę. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  
 
Pytanie 12 
Dotyczy wzór umowy § 16 ust. 2 pkt 2/ Wnosimy o zmianę „Wykonawca przerwie realizację 
robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy na okres dłuższy niż 14 dni”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. aa 
2. strona internetowa www.zdp-myslenice.pl, www.miniportal.uzp.gov.pl  
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