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Katowice, dnia 22.11.2022 r. 
 

WK.2816.53-WI-K/TP/221017/3.2022.BJEN.19104.22 
 
 

WSZYSCY WYKONAWCY 
 
 
DOTYCZY: POSTĘPOWANIA Nr WI-K/TP/221017/3 - SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA 

ZADANIA PN.: ”PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 928 NA ODC. OD DK44 DO 

SKRZYŻOWANIA Z DK1”. 

 
Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść zapytań, które zostały złożone do postępowania jw. wraz 
z ich wyjaśnieniami, tj.: 
1 Pytanie 

§ 5 Wykonawca prosi o wskazanie sposobu wyliczenia wynagrodzenia w sytuacji przesunięcia 
zakończenia terminu robót budowlanych. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że zasady rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy określa umowa. Wydłużenie 
terminu realizacji robót nie wpływa na te zasady. 
 
2 Pytanie 
§ 6 ust. 1 zd. ostatnie Wykonawca wnosi o wykreślenie ostatniego zdania z uwagi na zbyt doniosłe 
konsekwencje. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
 
3 Pytanie 
§ 6a ust. 13 lit. c Wykonawca wnosi o zmianę zapisu z „Wykonawca nie przedłuży ważności 
zabezpieczenia zaliczki na 14 dni przed upływem ważności zabezpieczenia” na „Wykonawca po 
uprzednim wezwaniu nie przedłuży ważności zabezpieczenia zaliczki”  
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
 

4 Pytanie 
§ 9 ust. 2 lit. a Wykonawca wnosi o zmianę przedmiotowego zapisu z  „z chwilą odbioru poszczególnych 
utworów przez Zamawiającego” na „z chwilą podpisania Protokołu Odbioru”  
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
 
5 Pytanie 
§ 12 ust. 3 Wykonawca wnosi o zmianę terminu z 3 dni na 14 dni. 
Wyjaśnienie 
§ 12 ust. 3 umowy nie określa terminu. Przyjmując, że pytanie dotyczy § 12 ust. 4 umowy Zamawiający 
informuje, że nie zmienia zapisów SWZ. 
 
6 Pytanie 
§ 12 ust. 4 Wykonawca wnosi o zmianę przedmiotowego zapisu poprzez wykreślenie następujących słów 
„a także jako Załącznik do każdej faktury wystawionej z tytułu realizacji Przedmiotu umowy oraz na 
każdorazowe żądanie Zamawiającego.” 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
 
7 Pytanie 
§13 ust. 3 Wykonawca wnosi o zmianę zapisu „W okresie rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
usunięcie na swój koszt wszelkich wad zmienionej Dokumentacji projektowej, na pisemny wniosek 
Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym. Z tytułu usunięcia wad Wykonawcy nie przysługuje 
wynagrodzenie.” na „W okresie rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt 
wad istotnych zmienionej Dokumentacji projektowej, na pisemny wniosek Zamawiającego i w terminie 
przez niego wskazanym. Z tytułu usunięcia wad Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.” 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
 
8 Pytanie 
§13 ust. 5 Wykonawca wnosi o zmianę zapisu poprzez dodanie następujących słów „w uzgodnieniu 
z Wykonawcą” 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
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9 Pytanie 
§ 14 ust. 1 lit. c  Wykonawca wnosi o wykreślenie tego zapisu z uwagi na zbyt doniosłe konsekwencje, 
ewentualnie o zmianę na „c) gdy Wykonawca z winy umyślnej naruszy § 3 ust. 4 pkt 9 Umowy 
skutkujący niemożliwością złożenia przez Zamawiającego środków odwoławczych przewidzianych 
w kodeksie postępowania administracyjnego lub ustawie prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
 
10 Pytanie 
§14 ust. 1 lit d Wykonawca wnosi o zmianę zapisu „gdy Wykonawca nie przekazał ubezpieczeń 
w terminach i kwotach opisanych w § 11 Umowy” na „gdy Wykonawca po bezskutecznym wezwaniu nie 
przekazał ubezpieczeń w terminach i kwotach opisanych w § 11 Umowy”. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
 
11 Pytanie 
§14 ust. 2 lit a Wykonawca wnosi o zmianę terminu z 5 dni na 14 dni. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
 
12 Pytanie 
§18 ust. 2 Wykonawca wnosi o zmianę terminu z 18 miesięcy na 12 miesięcy. 
 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
 
13 Pytanie 
§18 ust. 3 Wykonawca wnosi o zmianę terminu z 18 miesięcy na 12 miesięcy. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
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