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Odpowiedzi na zapytania dotyczące treści przetargu nieograniczonego 

 

 

Nr postępowania: 23/B/PROW/2020 

 

Nazwa postępowania:  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleszka  

 

Niniejsze postępowanie jest postępowaniem sektorowym w rozumieniu art. 132 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie jest prowadzone bez zastosowania przepisów 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 wraz z późn. 

zm.) – jako zamówienie sektorowe, z uwagi na fakt, iż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 

kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp. 

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Spółce 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Zdzieszowicach w trybie przetargu nieograniczonego oraz Kodeksu 

Cywilnego. 

 

W niektórych elementach postępowania (np. przy ustaleniu przesłanek do wykluczenia Wykonawcy, 

wadium, unieważnienie postępowania, odrzucenie oferty, procedura odwrócona, powoływanie się na zasoby 

podmiotu trzeciego itp) Zamawiający posiłkuje się zapisami Ustawy Pzp. 

 

 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający dopuści możliwość rozliczenia częściowego przedmiotu umowy w cyklu miesięcznym lub 

dwumiesięcznym? Zastosowanie takiej formy rozliczenia przełożyłoby się na wzrost poziomu 

konkurencyjności poprzez większą ilość ofert w postępowaniu oraz również pozwoliłoby Wykonawcom na 

zaoferowanie niższych cen, gdyż nie byliby obciążenie koniecznością finansowania inwestycji poprzez 

zaciąganie dodatkowych kredytów. 

 

Odpowiedź: 

Z uwagi na fakt, iż inwestycja realizowana jest w ramach pomocy ze środków Programu Obszarów 

Wiejskich (PROW), które wypłacane są w formie jednego etapu płatności po zakończeniu realizacji 

inwestycji Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczeń częściowych przedmiotu umowy.  

 

 

Pytanie 2: 

Zapisem pkt X ppkt 1/1 litera b) SIWZ żada: 

„wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy w tym okresie minimum 1 zadania polegające na budowie jak również rozbudowie 

lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości co najmniej 2.500 m” 

Postawione tak wysokie warunki prowadzą do nieuzasadnionego ograniczenia konkurencji nadmiernie 

zawężające krąg potencjalnych wykonawców. W opinii Wykonawcy powyższe wymaganie zbyt zawęża 

i narusza fundamentalne zasady udzielania zamówień publicznych, a w szczególności godzi w art. 7 ust 1 

ustawy pzp, zgodnie z którym Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie (…) w sposób 

zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji. 

Na gruncie przedmiotowej sprawy nie znajduje uzasadnienia konieczność wymagania od potencjalnych 

wykonawców doświadczenia w zakresie wykonania „minimum 1 zadania polegające na budowie jak 



     

również rozbudowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości co najmniej 2.500 

m”. 

Wynika to z faktu, iż w przypadku wykonania kilku budów sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej 

o łącznej długości 2500 mb, wiedza i umiejętności potencjalnych wykonawców w tym zakresie pozostają na 

jednakowym poziomie. 

Uwzględniając powyższe Wykonawca wnosi o dokonanie zmiany w SIWZ polegającej na wykazaniu 

doświadczenia „wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, roboty budowlane polegające na budowie jak również 

rozbudowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej grawitacyjnej o łącznej długości 

2.500 m” tak zmienione wymagania dają Zamawiającemu gwarancję wykonania zamówienia zgodnie 

z wymogami. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje treść punktu X ppkt 1/1 litera b) SIWZ. Zamierzone przez Zamawiającego 

zadanie inwestycyjne ma charakter wielobranżowy (branża sanitarna – budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

długości 3,22 km, elektroenergetyczna - zasilanie pompowni, AKPiA – wyposażenie pompowni i drogowa – 

odtworzenie nawierzchni) z wykorzystaniem najnowszych technologii wykonania robót w ciężkich 

warunkach gruntowo-wodnych. Wymóg doświadczenia Wykonawcy w zakresie wykonania w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert minimum 1 zadania, polegającego na budowie jak 

również rozbudowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości co najmniej 2.5 

km, tj. zadania o zbliżonym charakterze do zamówienia, umożliwi Zamawiającemu wybór Wykonawcy, 

którego zdolności techniczne pozwolą na terminowe wykonanie i rozliczenie trudnego pod względem 

technicznym zadania, objętego dotacją z funduszy europejskich. Doświadczenie Wykonawcy w wykonania 

kilku mniejszych zadań, związanych z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej nie ma zbliżonego 

charakteru do zamówienia i nie gwarantuje prawidłowego i terminowego jego wykonania. 

 

Pytanie 3: 

Zapis pkt XVI ppkt 1 stanowi 

„Wybrany w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. …” 

Wobec panującej obecnie sytuacji związanej z COVID-19 oraz mając na uwadze nowelizację ustawy Pzp 

obniżającą wysokość wnoszonego zabezpieczenia należytego zabezpieczenia do 5% proszę i wprowadzanie 

korekty z 10% do 5% zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia wysokości wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zgodnie z zapisem art. 15vb ust. 6  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 wraz z późn. zm.) zmienionej w trybie art. 77 Ustawy 

z dnia 23.06.2020r. o Dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom 

dotkniętym skutkami COVID-19 oraz uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu w związku 

z wystąpieniem COVID-19. 

„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można ustalić w wysokości większej niż określona w ust. 5, 

nie większej jednak niż 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej 

zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia 

lub wystąpieniem ryzyka związanego z realizacją zamówienia, co zamawiający opisał w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.” 

Zamawiający w SIWZ uzasadnił wysokość 10% zabezpieczenie specyfiką realizowanej inwestycji.  

 

 

Pytanie 4: 

Zapisem pkt X ppkt 1/1 litera c) SIWZ żąda: 

„Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi 

osobami:  

1) Przedstawiciel Wykonawcy – posiadający:  

2) Kierownik Budowy   

 doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika Budowy na przynajmniej jednym, 

zakończonym w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania kontrakcie 



     

z zakresu budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o wartości robót bez podatku VAT 

minimum 2.000.000 PLN; 

 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych 

i kanalizacyjnych, łącznie z aktualnym wpisem na listę członkostwa właściwej izby samorządu 

zawodowego. 

3) Kierownik Robót Sanitarnych – posiadający: 

 doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorowaniu robót 

budowlanych w zakresie wykonywania sieci kanalizacyjnych, w tym co najmniej na jednym, 

zakończonym w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, kontrakcie 

polegającym na wykonaniu w terenie zabudowanym co najmniej 2.500 m sieci kanalizacji 

grawitacyjnej i tłocznej łącznie;  

 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych 

i kanalizacyjnych*, łącznie z aktualnym wpisem na listę członkostwa właściwej izby samorządu 

zawodowego. 

4) Kierownik Robót Drogowych – posiadający: 

 doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorowaniu robót 

budowlanych w zakresie wykonywania robót drogowych, w tym co najmniej na jednym, 

zakończonym w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, kontrakcie 

polegającym na wykonaniu drogi o nawierzchni bitumicznej klasy G o wartości bez podatku VAT 

minimum 500.000 PLN;  

 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

drogowej lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności drogowe*, łącznie z aktualnym wpisem na listę członkostwa właściwej izby 

samorządu zawodowego. 

5) Kierownik Robót Elektrycznych i AKPiA – posiadający: 

 co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi lub 

nadzorowaniu robót budowlanych w zakresie wykonywania robót elektrycznych; 

 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane*, łącznie z aktualnym wpisem na listę 

członkostwa właściwej izby samorządu zawodowego.” 

Czy Zamawiający uzna doświadczenie kierownika budowy/robót osiągnięte przez okres kariery zawodowej 

w zakresie z pkt X ppkt 1/1 litera c,2,3,4,5) SIWZ, ze względu, iż przedmiotem zamówienia jest robota 

budowlana a nie usługa polegająca na sprawowaniu funkcji kierownika budowy? Praktyka i doświadczenie 

kierownika budowy/robót nigdy nie ulegają przedawnieniu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje treść punktu X ppkt 1/1 litera c,2,3,4,5) SIWZ. Praktyka i całkowite ogólne 

doświadczenie nabyte przez Przedstawiciela Wykonawcy i przez nadzór budowy bez wykazania 

doświadczenia w nadzorowaniu minimum jednego zadania, zakończonego w ciągu ostatnich 5 lat, 

o zbliżonej wielkości i podobnym charakterze z zamówieniem, nie gwarantuje sprawnej koordynacji działań 

i zarządzania budową przy realizacji zamówienia, zgodnie z aktualnymi wymogami ustawy Prawo 

budowlane, Prawo zamówień publicznych i przepisami związanymi. 

 

 

Pytanie 5: 

W pkt. X.1.1)a) Zamawiający określając podstawy wykluczenia wykonawcy odwołuje się do art. 24 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, z wyjątkiem art. 24 ust.1 pkt13 lit.d oraz 24 ust.1 pkt14 jeżeli osoba, o której 

mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust.1 pkt13 lit.d. W załączniku 

nr1 do SIWZ (Formularz ofertowy) w pkt.7.d)  Formularza Wykonawca ma oświadczyć, że nie podlega 



     

wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, bez wyjątków wskazanych w  pkt. X.1.1)a) SIWZ. 

PYTANIE DO ZAMAWIAJACEGO: 
Proszę o ujednolicenie treści pkt. X.1.1)a) SIWZ i pkt.7.d) załącznika nr1 do SIWZ (Formularz ofertowy). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający ujednolicił treść pkt X.1.1)a) SIWZ i pkt 7.d) Załącznika nr 1 do SIWZ (Formularz ofertowy). 

Załączono skorygowaną treść załącznika nr 1 – Formularz ofertowy. 

 

 

Pytanie 6: 

W części dotyczącej WADIUM, w pkt XV.2.2)e) - tiret czwarte - wskazuje się, że jednym z warunków 

utraty wadium jest niezłożenie, na wezwanie o którym mowa w pkt XII.6 SIWZ listy podmiotów należących 

do tej samej grupy kapitałowej lub informacji o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. 

PYTANIE DO ZAMAWIAJACEGO: 

Proszę o wyjaśnienie na którym etapie postępowania należy złożyć dokument „lista podmiotów należących 

do tej samej grupy kapitałowej lub informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej” 

z uwagi na brak w SIWZ odpowiednika przepisu art. 24 ust.11 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

Odpowiedź: 

Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o tym, że Wykonawca nie należy 

do grupy kapitałowej należy złożyć wraz z ofertą. Brak odniesienia wynika z braku konieczności stosowania 

Ustawy Prawo zamówień publicznych, a zapisy w SIWZ są jedynie zapisami pomocniczymi. 

 

 

Pytanie7: 

Pkt XXX Środki ochrony prawnej – w zakresie przysługujących wykonawcy środków ochrony prawnej 

Zamawiający odsyła do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Spółce Wodociągi i Kanalizacja Sp. 

z o.o. w Zdzieszowicach z uwagi na to, że jest to zamówienie sektorowe, z pominięciem ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

PYTANIE DO ZAMAWIAJACEGO: 
Prosimy o udostępnienie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Spółce Wodociągi i Kanalizacja 

Sp. z o.o. w Zdzieszowicach w celu ustalenia przysługujących Wykonawcy środków ochrony prawnej. 

 

Odpowiedź: 

Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Spółce Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

w Zdzieszowicach znajduje się w siedzibie Spółki do wglądu. Jednocześnie informuję, iż w/w Regulamin nie 

zawiera postanowień w tym zakresie. Wykonawcy nie przysługują środki odwoławcze z uwagi na fakt, iż 

postępowanie nie jest prowadzone na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych. Opis w tym zakresie 

to uprawnienie Zamawiającego, a nie obowiązek.  

 

 

Pytanie 8: 

Załącznik nr5 (Wzór umowy) – §3 ust.3.3 pkt22) – Zamawiający wymaga ubezpieczenia ryzyk budowlanych 

z rozszerzeniem odpowiedzialności za wadliwy produkt. 

PYTANIE DO ZAMAWIAJACEGO: 
1. Prosimy o doprecyzowanie okresu ubezpieczenia, na który ma być zawarta umowa ubezpieczenia, 

z uwagi na fakt, że ubezpieczenie ryzyk budowlanych zawierane jest na okres realizacji kontraktu 

(z ewentualnym rozszerzeniem obowiązywania o okres konserwacji i konserwacji rozszerzonej), 

natomiast odpowiedzialność cywilna za wadliwy produkt obejmuje odpowiedzialność za szkody 

związane z użytkowaniem produktu po okresie realizacji kontraktu, a jednocześnie brak jest 

jednoznacznego wskazania, na jaki okres ma być zawarta umowa ubezpieczenia;   

2. Prosimy o doprecyzowanie zakresu ubezpieczenia tj. prosimy o doprecyzowanie, jakiego zakresu 

ubezpieczenia oczekuje Zamawiający w ramach rozszerzenia odpowiedzialności za wadliwy produkt (OC 

produktowe)   

3. Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający oczekuje rozszerzenia odpowiedzialności za wadliwy produkt 

(OC produktowe) w ramach polisy ryzyk budowy – Sekcja II, czy pod pojęciem „rozszerzenie” należy 

rozumieć odrębną polisę odpowiedzialności cywilnej z rozszerzeniem o ubezpieczenie OC za produkt, 



     

a jeśli tak, to na jaki okres ubezpieczenia miałaby być zawarta taka odrębna polisa. - w polisie ale to jest 

niejednokrotnie zależne od warunków OWU towarzystwa ubezpieczeniowego 

Odpowiedź: 

Ad.1  i 3 Okres ubezpieczenia musi obejmować cały okres realizacji umowy i okres gwarancji.  

Zamawiający dopuszcza OC  obejmujące zakres kontraktu na  inwestycję stanowiącą przedmiot 

zamówienia na okres umowy i gwarancji, o sumie nie mniejszej niż 3.000.000 ubezpieczenia 

z rozszerzeniem OC produktu i szkód podmiotów trzecich. 

Ad. 2 Zgodnie z umową – zakres odpowiedzialności produktowej OC za wady produktu w związku 

z realizacją umowy objętej inwestycją.  

 

 

Pytanie 9: 

Załącznik nr5 (Wzór umowy) – §3 ust.3.3 pkt22) – Zamawiający wymaga przedłożenia kopii polisy w dniu 

zawarcia umowy pod rygorem naliczania kar umownych. 

PYTANIE DO ZAMAWIAJACEGO: 
Prosimy o wskazanie podstawy w §16 Wzoru umowy do naliczania kar umownych z tego tytułu oraz 

wysokości, w jakiej będą naliczane kary za brak polisy w dniu zawarcia umowy? 

 

Odpowiedź: 

§16 ust. 16.1 pkt 1) 

 

Pytanie 10: 

W związku z wymogiem Zamawiającego dotyczącym złożenia wraz z ofertą kosztorysu 

uproszczonego w celu wyceny robót i późniejszego rozliczenia w układzie zgodnym z przedmiarem (wg pkt 

XII. 5 SIWZ) oraz w związku z przewidzianą lokalizacją kanałów w większości w jezdni prosimy 

o wyjaśnienie jakim gruntem należy zasypywać wykop: rodzimym czy z dowozu? 

Analiza załączonej do SIWZ dokumentacji geologicznej wskazuje na występowanie gruntów 

w większości nie pozwalających na uzyskania wymaganego wskaźników zagęszczenia Is=1,00, natomiast 

wg przedmiaru dla etapu I części II w poz. 16, 17 oraz dla etapu II w poz. 16 i 17 wskazano na zastosowanie 

do zasypania wykopu gruntu rodzimego co również ma odzwierciedlenie w ilości przyjętych wywozów 

nadmiaru ziemi - przewidziano jedynie odwóz nadmiaru pochodzącego z wykonania podsypki i obsypki rury 

(ilości odwozu wg poz. 15 w obu etapach).  

 Powyższa analiza robót ziemnych wykazuje, że Zamawiający nie przewidział wykonania wymiany gruntu 

na zagęszczalny w pasie drogowym. W przypadku wskazania odpowiedzią Zamawiającego na konieczność 

zasypywania wykopów gruntem zagęszczalnym z dowozu (wymiana gruntu) wnosimy o poprawienie 

przedmiaru o właściwe ilości przewidzianych odwozów i ilości gruntów z dowozu do wykonania zasypki. 

 

Odpowiedź: 

Formą rozliczenia za wykonane zamówienie zgodnie  SIWZ jest ryczałt, dlatego też przedłożony przedmiar 

stanowi jedynie dokument pomocniczy mający na celu porównanie złożonych ofert w zakresie przyjętych 

cen jednostkowych, a podstawę wyceny dla Wykonawcy stanowi dokumentacja projektowa i STWiORB.  

Zgodnie z zapisami powyższych dokumentów (m.in. opis do projektu wykonawczego branży sanitarnej - pkt 

5.1, 7.2, specyfikacja ST-00 pkt 1.4.3, ST-01 pkt 5.2) dokumentację geotechniczną należy traktować jako 

materiał wyjściowy i po stronie Wykonawcy jest dokonanie dodatkowego rozpoznania warunków gruntowo-

wodnych przed złożeniem oferty celem właściwej wyceny robót ziemnych, metody zabezpieczenia 

i odwodnienia wykopów. 

Wykopy zlokalizowane w pasie drogi powiatowej zagęścić w dalszej części gruntem piaszczystym nowym 

tak, aby wskaźnik zagęszczenia gruntu wynosił Is=1,00÷1,02, natomiast dalszą zasypkę wykopów 

zlokalizowanych w drogach gminnych i terenach zielonych prowadzić gruntem piaszczystym rodzimym bez 

kamieni - wskaźnik zagęszczenia gruntu Is=0,98. Odstąpienie od wymogu uzyskania wskaźnika 

zagęszczenia Is=0,98 na terenach zielonych musi uzyskać każdorazowo akceptację Inspektora. 

Nie dopuszcza się zasypywania wykopu gruntem rodzimym spoistym, który należy wymienić na 

materiały niespoiste, dlatego też w ramach robót ziemnych należy uwzględnić konieczność dowozu 

gruntów niespoistych pozyskanych z dokopu (zgodnie z definicją zawartą w ST-01 - miejsce 

pozyskania gruntów do wykonania robót ziemnych położone poza Placem Budowy). 



     

W miejscach występowania gruntów słabonośnych przed wykonaniem podsypki pod kanały i studnie lub 

wylaniem płyt betonowych pod studnie należy dokonać pełnej wymiany gruntu i stabilizacji podłoża 

w obszarze wykopu, aż do osiągnięcia stopnia zagęszczenia nie 

mniejszego niż Is=0,98. Koszt wykonania wymiany i/lub wzmocnienia podłoża pod wykonanie podsypki lub 

płyty należy uwzględnić w kosztach wykonania robót ziemnych. 

  

Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować i utrzymać składowiska przeznaczone na 

odkład tymczasowy gruntu pochodzącego z robót ziemnych, a także zagospodarować nadmiar gruntu i grunt 

nie nadający się do wykorzystania do robót w sposób zgodny z wymaganiami ustawy o odpadach. Wszelkie 

koszty związane z usunięciem gruntu z Placu budowy, transportem gruntu, koszty składowania gruntu na 

składowiskach, koszty utrzymania składowisk, koszty wszelkich robót wykonywanych na składowiskach 

(np. załadunku, wyładunku, przemieszczania gruntu, formowania nasypów i inne), koszty zagospodarowania 

gruntu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach i opłaty z tym związane, nie podlegają odrębnej zapłacie 

i należy je uwzględnić odpowiednio w cenach jednostkowych wykonanych robót ziemnych wymienionych 

w Przedmiarze Robót. 

Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokonać oceny, jaką ilość mas ziemnych będzie 

należało wywieźć na odkład tymczasowy, a jaką na stałe usunąć z Placu Budowy i poddać 

zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Wykonawca powinien także ustalić 

lokalizację składowisk oraz miejsc zagospodarowania gruntu, odległości tych miejsc od Placu budowy 

i odpowiednio uwzględnić te parametry w swojej ofercie i cenach jednostkowych za wykonanie robót 

ziemnych. 

 

 

Pytanie 11: 

W związku z zamiarem finansowania kontraktu przez podmiot zewnętrzny (BANK) lub instytucję 

finansującą zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy w tym przypadku możliwe będzie uzyskanie 

zgody Zamawiającego na przeniesienie wierzytelności lub praw służących mu na podstawie umowy na 

osoby trzecie. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z §12 umowy (Załącznik nr 5 – Wzór umowy) – wymaga to każdorazowo pisemnej zgody 

Zamawiającego po analizie przypadku. 
 


