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WSZYSCY WYKONAWCY 
 
DOTYCZY: POSTĘPOWANIA NR WI-K/PN/220125/1 NA: ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSULTANTA DLA ZADANIA PN.: „PRZEBUDOWA DROGI 

WOJEWÓDZKIEJ NR 408 NA ODCINKU OD M. GLIWICE DO GRANICY WOJEWÓDZTWA, ETAP I: BUDOWA OBWODNICY 

SOŚNICOWIC”. 

 

 Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy do treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zgodnie z art.135 ust. 6 ustawy PZP, Zamawiający przekazuje treść zapytań 
wraz z wyjaśnieniami tj.:  
Zapytanie 1 
Dotyczy § 7 ust. 1 i 4 – Czy granice odpowiedzialności Konsultanta określone w przywołanych przepisach są zgodne 
z art. 361 § 1 k.c. w zw. z art. 8 ust. 1 p.z.p.? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że wskazane w pytaniu zapisy SWZ są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w 
szczególności art. 3531 k.c. 
Zapytanie 2 
Dotyczy § 9 ust. 2 - jaka jest podstawa dla ustalenia wysokości zasadnych żądań Wykonawcy? W ocenie Konsultanta 
wskazany zapis nie może dawać Zamawiającemu swobody w zakresie akceptacji kwoty wskazanej przez Wykonawcę 
– taka kwota powinna być potwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu lub zostać zaakceptowana przez Konsultanta. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że zakresem odpowiedzialności Konsultanta, o którym mowa w treści § 9 ust. 2 Umowy 
objęte zostały wszelkie roszczenia wykonawcy robót budowlanych kierowane do Zamawiającego wynikające z 
dopuszczenia przez Konsultanta do wykonywania przez tego wykonawcę jakichkolwiek usług/dostaw/robót nie 
objętych zamówieniem podstawowym, które nie zostały uprzednio potwierdzone umową zawartą pomiędzy 
wykonawcą i Zamawiającym. 
Zapytanie 3 
Dotyczy § 10 ust. 5 – jakie jest uzasadnienie dla swobody decyzyjnej po stronie Zamawiającego w zakresie zmian w 
personelu Konsultanta? Konsultant powinien mieć pełną swobodę doboru swojej kadry, o ile kandydat spełnia wymogi 
określone w SWZ. Ewentualna odmowa akceptacji takiego kandydata powinna wymagać uzasadnienia i powinna być 
podyktowana wyłącznie ważnymi powodami. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że akceptacja dla ewentualnych zmian w składzie Personelu Konsultanta będzie dokonywana 
przez Zamawiającego zgodnie z zapisami SWZ. 

Zapytanie 4 
Dotyczy § 11 ust. 3 – jakie są granice kompetencji Kierownika Projektu wynikające z tego przepisu? Czy Kierownik 
ma prawo wydawać bez odrębnego upoważnienia Zamawiającego wszelkie polecenia dotyczące realizacji umowy bez 
względu na ich skutki finansowe i prawne 
Wyjaśnienie 
Kierownik Projektu zgodnie z § 11 ust.1 Umowy jest przedstawicielem Zamawiającego w zakresie realizacji 
przedmiotu zamówienia w okresie realizacji robót budowlanych, nad którymi jest sprawowany nadzór przez 
Konsultanta. Zakres kompetencji Kierownika Projektu został określony w Umowie i OPZ, w tym w szczególności w 
treści § 11. 
Zapytanie 5 
Dotyczy § 12 ust. 6 – Co Zamawiający rozumie przez „wszelką niezbędną pomoc” w zakresie zarządzania 
Kontraktem? Obecnie zapis jest nieostry i może powodować wątpliwości interpretacyjne. W celu doprowadzenia 
zapisu do zgodności z art. 99 ust. 1 p.z.p., wnosimy o doprecyzowanie zapisu. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 2 ust. 2 Umowy w ramach Przedmiotu Umowy Konsultant zobowiązuje się do: 
-pełnienia nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzania Umową na roboty budowlane, 
-ostatecznego rozliczenia Umowy na Roboty budowlane, 
-wykonania czynności związanych z promocją projektu, 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w Umowie i OPZ. 
Zapytanie 6 
Dotyczy § 12 ust. 13 – czego mają dotyczyć „wystąpienia, zgłoszenia itp.” Wykonawcy, które następnie będą 
przedmiotem analizy ze strony Konsultanta? W celu doprowadzenia zapisu do zgodności z art. 99 ust. 1 p.z.p., 
wnosimy o doprecyzowanie zapisu. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że „wystąpienia, zgłoszenia itp.” wskazane w treści § 12 ust.13 mogą dotyczyć wszystkich 
kwestii związanych z realizacją przez Wykonawcę robót, nad którymi jest sprawowany nadzór przez Konsultanta.  
 
 
 



 

 

Zapytanie 7 
Dotyczy § 25 ust. 2 lit. b – niektóre ryzyka mogą być trudne lub niemożliwe do zidentyfikowania, nawet przy 
zachowaniu należytej staranności. W związku z tym, z uwagi na nieostrość zapisu i przyznanie Zamawiającego zbyt 
daleko idących uprawnień, wnosimy o usunięcie tego zapisu jako sprzecznego z art. 99 ust. 1 p.z.p. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 8 
Dotyczy § 25 ust. 3 i 4 – jaka jest przyczyna rażącego braku równowagi stron w zakresie kar umownych związanych 
z wypowiedzeniem umowy poprzez: 
1) przyznanie Konsultantowi prawa do dochodzenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia Konsultanta 

przy wypowiedzeniu umowy bez ważnego powodu w sytuacji, gdy na rzecz Zamawiającego w takiej samej sytuacji 
przewidziano karę w wysokości 20% wynagrodzenia Konsultanta, 

2) nieprzyznanie Konsultantowi prawa do naliczenia kary umownej w przypadku wypowiedzenia umowy z ważnych 
powodów, podczas gdy Zamawiający posiada takie prawo? 

Wyjaśnienie 
W ocenie Zamawiającego zapisy § 25 ust. 3 i 4 projektu umowy nie wprowadzają rażącego braku równowagi stron. 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 9 
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów pkt.  8.1.1. ppkt. 4b 
z obecnej treści: 
1. 1 OSOBA - INŻYNIER KONTRAKTU:  

Kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej 
drogowej lub mostowej bez ograniczeń w rozumieniu Prawa Budowlanego (lub odpowiadające im ważne 
uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych) 

na następującą: 
1. 1 OSOBA - INŻYNIER KONTRAKTU:  

Kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej 
drogowej lub mostowej lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu Prawa Budowlanego 
(lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w 
przepisach odrębnych) 

Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 

Zapytanie 10 
Czy fakturowanie będzie ryczałtowe czy fakturowanie będzie powiązane z postępem robót? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, iż zasady wypłaty wynagrodzenia zostały opisane w par. 4 Umowy. Wynagrodzenie 
konsultanta nie jest powiązane z postępem robót budowlanych. 
Zapytanie 11 
Na jakich zasadach jest rozliczana z Konsultantem możliwość wcześniejszego rozwiązania lub wydłużenia umowy w 
zależności od faktycznego terminu zakończenia realizacji robót budowlanych, odbioru końcowego i rozliczenia 
zadania? 
Wyjaśnienie 
Możliwe zmiany umowy zostały opisane w paragrafie 27. i 28. projektu umowy. Jednocześnie zgodnie z paragrafem 
4. ustęp 6. projektu umowy: „Strony przewidują możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu 
podobnych usług w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.” 
Zapytanie 12 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na używanie pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem LPG zamiast 
pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowych przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia? 
Wyjaśnienie 
Flota pojazdów konsultanta powinna spełniać zapisy art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o 
elektromobilności i paliwach alternatywnych. 
Zapytanie 13 
Wnosimy o zmianę zapisu Paragrafu 4b Punkt 7 Umowy na : „Łączna wartość korekt wynikająca z waloryzacji nie 
przekroczy (+/-) 10 % kwoty brutto wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy.”  
Uzasadnieniem jest zawieranie w innych Umowach GDDKiA wskaźnika na poziomie na 10%. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów paragrafu 4b, ustęp 7. 
Zapytanie 14 
W jaki sposób rozliczana jest praca Konsultanta po okresie 40 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia w przypadku, 
gdy jest konieczność dalszego obowiązywania lub wydłużenia Umowy na roboty budowlane oraz  
w jaki sposób rozliczana jest praca Konsultanta w przypadku gdy obowiązująca Umowa na roboty budowlane 
zakończy się przed okresem 40 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia na pracę Konsultanta? 
Wyjaśnienie 
Możliwe zmiany umowy zostały opisane w paragrafie 27. i 28. projektu umowy. Jednocześnie zgodnie z paragrafem 
4. ustęp 6 projektu umowy: „Strony przewidują możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu 
podobnych usług w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.” 
 



 

 

Zapytanie 15 
W jaki sposób Konsultant ma realizować „Działania związane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg – zadania obwodnicowe”? Prosimy o przesłanie zakresu tych działań po stronie Konsultanta. 
Wyjaśnienie 
Działania związane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zadania obwodnicowe, 
zostały opisane w punkcie 14. OPZ. 
Zapytanie 16 
W jaki sposób będą rozliczane z Konsultantem poszczególne pozycje cenowe z „rodzaje wyceny” z formularza 
cenowego? 
Wyjaśnienie 
Sposób rozliczenie z konsultantem został podany w puncie 6 OPZ. Działania związane z dofinansowaniem ze środków 
RFRD zostaną rozliczone jednorazowo w fakturze końcowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Otrzymują:  

1. STRONA INTERNETOWA www.zdw.katowice.pl  
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