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Strona internetowa prowadzonego postępowania 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania pn. : „II Etap budowy przedszkola  
w Skoroszycach wraz z wyposażeniem”  

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ (1) 

Na podstawie art. 284 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp), 
Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków 
zamówienia dla przedmiotowego postepowania oraz na podstawie art. 286 zmienia jej treść   

Pytanie nr 1: 
Zamówienie będzie finansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. W § 6 projektu 
umowy Zamawiający określa sposób finansowania inwestycji. Prosimy Zamawiającego  
o potwierdzenie, że Wykonawca przez 18 miesięcy realizacji zadania będzie mógł wystawić 
dwie faktury częściowe w 2023 roku tylko do kwoty 50% wkładu własnego i dofinansowania  
oraz dwie faktury w 2024 r. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Rozliczenie należności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy szczegółowo określono  
w załączniku nr 2 SWZ – wór umowy w § 6, zgodnie z którym zaplanowano 4 transze płatności.  
 
Pytanie nr 2: 
Możliwość wystawienia tylko dwóch faktur częściowych do 50% wartości robót w 2023 r.  
i dwóch faktur w 2024 oznacza, że Wykonawca będzie zmuszony wziąć na siebie duży ciężar 
finansowania inwestycji i musi dysponować kwotą rzędu minimum 12-15 mln zł (lub otwartą 
linią kredytową) przeznaczoną tylko na to zadanie. Jednocześnie w SWZ w rozdziale 20 punkt 
2c) Zamawiający nie określił warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
Wykonawcy. Może to spowodować, że w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca nie będzie 
już w stanie finansować robót budowlanych i nastąpi przerwa w realizacji zadania. Zgłaszamy 
wniosek o określenie w SWZ warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
Wykonawcy dysponowania kwotą min. 12 mln zł (lub zdolnością kredytową na podobną 
kwotę). 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Zamawiający w punkcie nr 20 specyfikacji warunków zamówienia określił warunki udziału  
w postępowaniu.  
 
Pytanie nr 3: 
Prosimy Zamawiającego o podanie jaką kwotą dysponuje w ramach środków własnych na 
realizację tego zamówienia.  
 
 



Odpowiedź na pytanie nr 3: 
Zamawiający informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Skoroszyce XXXIV/285/2022  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej w wykazie przedsięwzięć na 2023 jest 
zawarte przedmiotowe zadanie z zabezpieczoną kwotą 9 500 000,00 zł. 
 
Pytanie nr 4: 
Z naszych wstępnych kalkulacji wynika, że wartość robót może  przekroczyć kwotę 18 mln zł. 
Czy Zamawiający posiada środki finansowe na realizację całości zadania, zgodnie z 
dokumentacją projektową? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 4: 
Ostateczne kwoty poszczególnych pozycji budżetowych zależne będą od ceny oferty 
wybranego wykonawcy. 
 
Pytanie nr 5: 
W przypadku utarty dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład lub braku możliwości 
rozliczenia przez Zamawiającego dofinansowania inwestycji (z różnych względów, np. 
proceduralnych czy losowych) i w ciągu tych 35 dni po wystawieniu faktury końcowej przelew 
nie zostanie zrealizowany czy Zamawiający posiada zabezpieczone inne źródło finansowania 
zadania ? Czy Zamawiający przejmuje na siebie ryzyko związane z taką sytuacją ? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 5: 
Przewidywana wysokość dofinansowania zadania z Programu Rządowego Funduszu Polski 
Ład wyniesie do 6.800.000,00 zł i będzie wypłacana zgodnie z zasadami określonymi we 
Wstępnej Promesie. Oczywiście Zamawiający po podpisaniu umowy z Wykonawcą będzie 
związany kontraktem oraz prawem.  
 
Pytanie nr 6: 
W związku z zapisem w projekcie umowy§3 punkt 15 prosimy o informację, czy  kierownik 
budowy będzie miał obowiązek stałego przebywania na budowie w godzinach pracy budowy? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 6: 
Zgodnie z § 3 punkt 15  
„Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy: 
(…) 15. „zagwarantowanie stałej obecności osoby zapewniającej nadzór techniczny nad 
realizowanym zadaniem, nadzór nad personelem w zakresie bhp, porządku i dyscypliny pracy” 
Zamawiający nie nakazał stałego przebywania na budowie kierownikowi budowy. Obowiązki 
kierownika budowy określa Prawo budowlane.   
 
Pytanie nr 7: 
W związku z zapisem w projekcie umowy §3  punkt 15 prosimy o informację, czy kierownicy 
robót branżowych będą mieli obowiązek stałego przebywania na budowie w godzinach pracy 
budowy ? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 7: 
Odpowiedź w punkcie 6. 
 
Pytanie nr 8: 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wszystkie umowy z Podwykonawcami które 
dotyczą dostaw lub usług o wartości powyżej 50 000,00 zł podlegają obowiązkowemu 
zgłoszeniu i akceptacji przez Zamawiającego. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 8: 
Zamawiający wymaga zgłoszenia umów powyżej 50 000,00 zł. 
 
Pytanie nr 9: 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wszyscy pracownicy Wykonawcy, 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców wykonujący bezpośrednio roboty budowlane 



muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin (a nie np. na 
1/8 etatu). 
 
Odpowiedź na pytanie nr 9: 
Zgodnie z § 3 punkt 18  
„(…) 18. wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę, dalszego podwykonawcę, 
osób zatrudnionych na umowie o pracę dotyczy osób wykonujących czynności wskazane w 
SWZ i projekcie,” 
 
Pytanie nr 10: 
W projekcie umowy w § 9 punkt 4 Zamawiający określa łączną maksymalną wysokość kar 
umownych na poziomie 30% wynagrodzenia brutto. Jest to naszym zdaniem bardzo wysoki 
poziom kar, składamy wniosek o obniżenie do 10%, co jest standardem w umowach na roboty 
budowlane.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 10: 
Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar umownych. 
 
Pytanie nr 11: 
W projekcie umowy w §5 punkt 10 Zamawiający określa sposób waloryzacji wynagrodzenia 
na podstawie wskaźnika cen i towarów GUS. Jednocześnie Zamawiający określa maksymalną 
wartość zmiany wynagrodzenia z tego tytułu na 5% wynagrodzenia brutto w całym okresie 
trwania umowy (18 miesięcy). Oznacza to, że Wykonawca może liczyć na kwotę waloryzacji 
wynoszącą 5% wynagrodzenia przy inflacji obecnie na poziomie 15%, czyli realne 
wynagrodzenie Wykonawcy obniży się o min. 10% rocznie a realizacja robót będzie trwała 1,5 
roku. Taki zapis w umowie spowoduje, że Wykonawcy muszą dodać do obliczonej w ofercie 
wartości robót kolejne min. 15% aby zabezpieczyć wynagrodzenie przed skutkami inflacji. 
Składamy wniosek do Zamawiającego o wykreślenie tego zapisu z  projektu umowy lub 
podniesienie maksymalnej kwoty waloryzacji wynagrodzenia do min. 15%. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 11: 
Inflacja na poziomie 15% jest obserwowana w skali ostatnich miesięcy, a nie w skali roku, stąd 
Zamawiający nie wyraża zgody na podniesienie maksymalnej kwoty waloryzacji 
wynagrodzenia do 15%. 
 
 
 
Przedmiotowe wyjaśnienia treści SWZ, stanowią integralną jej część, są wiążące dla 
wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.  

 
 

     Z up. Wójta 
     Bernard Rudkowski  

 
     /-/ z-ca Wójta Gminy Skoroszyce 

     ……………………… 
     zatwierdzam  

 
 
Zmianę niniejszą zamieszcza się  
na stronie postępowania Zamawiającego  
w dniu 02.09.2022 r.         


