
 
 

 
 

Oława, 13.09.2022 r. 
PZD.251.7.2022.AK 

Wszyscy, którzy pobrali SWZ 

ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIA 

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym bez negocjacji pn.: „Wykonanie nawierzchni - droga powiatowa nr 
1568D Marszowice – Miłonów” 

 Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 11710 z późn. 
zm.), informuje, że jeden z wykonawców zwrócił się o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków 
zamówienia. 
 
Zadane pytania dotyczące projektowanych postanowień umowy i odpowiedzi: 
 
1. Wykonawca zwraca się o wykreślenie § 1 ust. 2 w części: „i nie wnosi do niej zastrzeżeń”. 

W art. 651 Kodeksu cywilnego zawarto regulację, w myśl której: „Jeżeli dostarczona przez 
inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego 
wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu 
wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora.” Z przepisu tego 
wynika, że na wykonawcy ciąży obowiązek poinformowania inwestora o stwierdzonej wadliwości 
projektu. Sąd Najwyższy w szeregu swoich orzeczeń stwierdził, że wykonawca nie ma obowiązku 
szczegółowo sprawdzać projektu przed przystąpieniem do robót, gdyż może nawet nie posiadać tak 
specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania, niemniej jednak w przypadku, gdy wadę 
dostrzeże, powinien o niej bezzwłocznie zawiadomić inwestora. Warto w tym miejscu przytoczyć 
jeden z nowszych wyroków Sądu Najwyższego w tym zakresie, w którym obszernie omówiono tę 
kwestię – wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 2016 r. (sygn. akt: V CSK 138/16): „Z art. 
651 k.c. nie wynika, aby wykonawca w każdym przypadku miał obowiązek szczegółowego 
sprawdzenia dostarczonej mu przez inwestora dokumentacji w celu wykrycia jej ewentualnych 
wad, zważywszy, że wykonawca nie musi dysponować specjalistyczną wiedzą z zakresu 
projektowania. Obowiązek wykonawcy określony w art. 651 k.c. należy rozumieć w ten sposób, iż 
musi on niezwłocznie zawiadomić inwestora o niemożliwości realizacji inwestycji na podstawie 
otrzymanego projektu lub o tym, że realizacja robót zgodnie z dostarczonym projektem spowoduje 
powstanie obiektu wadliwego. W tym ostatnim wypadku chodzi jednak o takie sytuacje, w których 
stwierdzenie nieprawidłowości dostarczonej dokumentacji nie wymaga specjalistycznej wiedzy                       
z zakresu projektowania. Wykonawca nie ma obowiązku badać szczegółowo projektu, zatem art. 
651 k.c. ma zastosowanie jedynie w razie pozytywnej wiedzy wykonawcy o wadzie. Jednakże 
uzyskanie tej wiedzy w trakcie realizacji prac powoduje natychmiastową aktualizację obowiązku 
notyfikacji przewidzianego w tym przepisie.” 

Odp.  Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 1 ust. 2. 
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2.  § 2 ust. 4 Wykonawca zwraca się o skrócenie terminu przekazania placu budowy z 14 dni do dni 7. 
Termin wykonania  zamówienia wynosi 8 tygodni. 

Odp.  Zamawiający zgadza się na skrócenie terminu przekazania placu budowy. 
 

3. § 7 ust. 1 Wykonawca zwraca się o skrócenie terminu odbioru robót z 7 dni do 3 dni, co jest 
podyktowane krótkim terminem  na wykonanie zadania. 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu odbioru robót zanikających. 
  

4.  § 9 ust. 1 lit. d) Wykonawca zwraca się o uzależnienie naliczenia kary od wysokości wynagrodzenia 
niezapłaconego podwykonawcy. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu. 
 

5.  § 11 ust. 5 – Wykonawca zwraca się o skrócenie terminu 14 dni na zgłoszenie zastrzeżeń do 7 dni, 
ze względu na krótki termin wykonania przedmiotu umowy. 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu. 
 

6.  § 11 ust. 8 – Wykonawca zwraca się o skrócenie terminu 14 dni na zgłoszenie pisemnego 
sprzeciwu do 7 dni, ze względu na krótki termin wykonania przedmiotu umowy. 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu. 
  
7. Dotyczy wzory Karty Gwarancyjnej, OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON: 

Pkt 2, Wykonawca zwraca się o wydłużenie terminu do rozpoczęcia usunięcia wad do dni 5. 

Odp.  Zamawiający nie zgadza się na wydłużenie terminu. 
  
8.  Pkt 3, Wykonawca zwraca się, aby możliwość zlecenia innemu podmiotowi miała miejsce po 

dodatkowym wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu. 

Odp.  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu. 
 
 
 
W załączeniu poprawiony projekt umowy. 
 
W pozostałym zakresie Specyfikacja Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona. 

 
Zamawiający nie stosuje art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych tj. nie przedłuża terminu składnia ofert, który upływa 23 września 2022 r. o godz. 
10:00 gdyż powyższe odpowiedzi nie powodują konieczności wprowadzenia istotnych zmian do treści 
przygotowanej oferty. 
 

 
Z poważaniem 

Dyrektor 
Powiatowego Zarządu Drogowego w Oławie 

Wojciech Drożdżal 


		2022-09-14T12:18:24+0200
	WOJCIECH ZDZISŁAW DROŻDŻAL
	Opatrzono pieczęcią ministra właściwego do spraw informatyzacji w imieniu: WOJCIECH ZDZISŁAW DROŻDŻAL, PESEL: 58120800774, PZ ID: PZDwOLAWIE




