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Racibórz, dnia 25.10.2021 r. 

OR.VII.272.23.2021 

ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

„Remont odcinków drogi powiatowej nr 3529S Borucin – Bolesław – Tworków w 

kilometrażach: 2+213-2+366, 2+723-3+274, 3+899-4+890, 5+627-5+777 i  6+997-

7+827.” 

 

Pytanie nr 1: 

Prosimy o podanie KR drogi.  

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że droga powiatowa nr 3529SS jest drogą o kategorii ruchu KR 3.  

 

Pytanie nr 2: 

Dotyczy § 2 ust. 3 ppkt 14) Projektu umowy 

W jakiej maksymalnej odległości od placu budowy będą znajdowały się miejsca składowania 

wskazane przez zamawiającego? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż w przypadku wystąpienia takiej sytuacji miejsca składowania będą 

się znajdowały w odległości do 5 km od placu budowy.  

Natomiast zgodnie z ust. 3 pkt 13 Projektu umowy: 

Po stronie Wykonawcy jest zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsca ich 

wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. 

Pytanie nr 3: 

Dotyczy § 2 ust. 8 Projektu umowy  

Czy zamawiający opisał przedmiot zamówienia zgodnie z art. 99 i 103 pzp w sposób 

uwzględniający wymagania i okoliczności mogący mieć wpływ na sporządzenie oferty? 

  

Odpowiedź:  

Dokumentacja przekazana przez Zamawiającego  spełnia wymagania art. 99 i 103 ustawy z 

dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 

1129 z późn. zm.) i jest kompletna dla zakresu remontu stanowiącego przedmiot zamówienia. 

 

Pytanie nr 4: 

Dotyczy § 10 ust. 1 Projektu umowy  

Do jakiej maksymalnej wartości Zamawiający może naliczyć kary z tytułu wszystkich 

okoliczności wskazanych w par. 10 ust. 1? 
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Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą 

dochodzić strony podano w  § 10  ust. 6 projektu umowy ujętym w  pliku o nazwie 

„OR.VII.272.23.2021_SWZ zał. 1_ projekt umowy_ ZMIANA”.          

 

Pytanie nr 5: 

Dotyczy § 10 ust. 1 ppkt 7) a, b, c Projektu umowy 

Wykonawca wnosi o zmianę naliczania kar w stosunku do wynagrodzenia danej umowy 

Podwykonawczej, celem zachowania zasady proporcjonalności. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż w projekcie umowy ujętym w  pliku o nazwie 

„OR.VII.272.23.2021_SWZ zał. 1_ projekt umowy_ ZMIANA” zmieniono  zapis w § 10 o ust. 

1 pkt 7). 

 

Pytanie nr 6: 

Dotyczy § 11 ust. 1 Projektu umowy 

Czy zamawiający przewiduje zmianę terminu w przypadku odkryć archeologicznych, 

wystąpienia kolizji nieujawnionych w dokumentacji projektowej, niewybuchów? 

Odpowiedź:   

Zakres zmian jakie przewiduje Zamawiający podano w § 11 projektu umowy ujętym w  pliku 

o nazwie „OR.VII.272.23.2021_SWZ zał. 1_ projekt umowy_ ZMIANA”  

Pytanie nr 7: 

Dotyczy § 11 ust. 1 ppkt 2d) Projektu umowy 

Zgodnie z art.433 pzp do jakiej minimalnej wartości zamawiający może ograniczyć zakres 

zamówienia? 

Odpowiedź:   

Zamawiający informuje, iż minimalną wartość lub wielkość świadczenia stron umowy podano 

w  § 11  ust. 4 projektu umowy ujętym w  pliku o nazwie „OR.VII.272.23.2021_SWZ zał. 1_ 

projekt umowy_ ZMIANA”.          

                                  

 

 

 

 
Z up. STAROSTY 
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