
Żukowo, dnia 11.03.2021 r.

dot.  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  sektorowego  „podprogowego” 
numer ZS/3/U/21 na zadanie:    Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej   
budowy  kanalizacji  sanitarnej  na  terenie  gminy  Żukowo  w  miejscowości    Rutki  -   
Żukowo, Lniska i Miszewko

Wyjaśnienie nr 2 Ogłoszenia o zamówieniu 

Zamawiający, działając jako zamawiający sektorowy, udziela wyjaśnień treści  Ogłoszenia  
o zamówieniu w postępowaniu sektorowym poniżej progów unijnych nr ZS/3/U/21:

Pytanie/   Zagadnienie 1  :  
W  umowie  jest  zapis  o  obowiązku  projektanta  do  wykonania  odkrywek  w  terenie  Czy 
zamawiający  przewiduje  współudział  pracownika  SKŻ  w  przywołanej  czynności?  Proszę 
wyjaśnić zakres obowiązku Wykonawcy. 
Odpowiedź Zamawiającego:

W  przypadku  pojawienia  się  konieczności  dokonania  odkrywek  w  obrębie  sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych, Zamawiający zobowiązuje się do współudziału poprzez 
pełnienie nadzoru przedstawiciela SK Żukowo nad ich realizacją.  W takim przypadku termin 
realizacji odkrywek należy zgłosić w siedzibie Zamawiającego z wyprzedzeniem. 

Wpływa na treść Ogłoszenia o zamówieniu.

Brak wpływu

Pytanie/   Zagadnienie 2  :  
W umowie pojawił się zapis o tym, że Wykonawca odpowiada za błędy podwykonawców jak 
za swoje  -  wnosimy  o  zmianę  zapisu  w umowie  z  uwagi  na różnorodne  uprawnienia  i 
zakresy branż (podwykonawców) zaangażowanych w zadanie 
Odpowiedź Zamawiającego:

Ponieważ pomiędzy Zamawiającym a podwykonawcami nie istnieje taki stosunek umowny 
jak między Zamawiającym a Wykonawcą, a jednocześnie projektowane zadania są istotne 
dla  Zamawiającego,  w  interesie  Zamawiającego  nie  jest  obniżanie  zabezpieczenia 
poprawnego wykonania  przedmiotu zamówienia,  dlatego Zamawiający  nie  zgadza się na 
zmianę zapisu umowy.  

Wpływa na treść Ogłoszenia o zamówieniu.
Brak wpływu. 

Pytanie/   Zagadnienie   3:  
W umowie jest zapis mówiący o konieczności zwrotu kosztów jakie poniesie Zamawiający w 
związku z przestojami na budowie jeżeli te przestoje będą z winy błędu projektowego lub 
wady dokumentacji - wnosimy o usuniecie zapisu w umowie, gdyż jest to zbyt ogólny zapis i 
stanowi  ryzyko  dla  Wykonawcy,  którego  nie  jest  w stanie  przewidzieć  i  wkalkulować  na 
etapie przetargu 
Odpowiedź Zamawiającego:

Ponieważ  istnieje  bezpośredni  związek  pomiędzy  wadami  dokumentacji  lub  błędami 
projektowymi  z  przestojem,  kosztami  po  stronie  Zamawiającego  oraz  zawinieniem 
Wykonawcy,  zapis  ten umowy jest  wskazany i  stanowi  dodatkową formę zabezpieczenia 



poprawności  wykonania  projektów -  oprócz  udzielonej  gwarancji  i  rękojmi  za  wady  oraz 
ogólnej  odpowiedzialności  wynikającej  z  Kodeksu  cywilnego.  Zapis  umowy  dotyczący 
odpowiedzialności  za  przestoje  będzie  miał  zastosowanie  tylko  w  przypadku  łącznego 
wystąpienia  wszystkich  przesłanek  tam  określonych,  a  jednocześnie  braku  możliwości 
wykorzystania innych przepisów, korzystniejszych dla Zamawiającego, dlatego Zamawiający 
nie zgadza się na zmianę tych zapisów umowy. 

Wpływa na treść Ogłoszenia o zamówieniu.
Brak wpływu. 

Zamawiający informuje, że udzielenie powyższego wyjaśnienia nie powoduje zmiany treści 
Ogłoszenia o zamówieniu na zadanie ZS/3/U/21 ani terminu składania ofert. 

Michał Sirocki – Prezes Zarządu

                                                                      ....................................................………………………………………….
                                                                        podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej


