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Odpowiedzi na pytania 
 
dotyczące postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, którego 
przedmiotem jest „Przebudowa dróg gminnych w zakresie: 
- przebudowy drogi ul. Trześniówka w Pilchowicach – etap I, 
- przebudowy drogi ul. Dolna Wieś w Pilchowicach 
- przebudowy łącznika od ul. Dolna Wieś do ul. Sadowej w Pilchowicach 
- przebudowy odcinka drogi ul. Sadowej w Pilchowicach”. 
 
Przekazuję państwu pytania Wykonawcy wraz z odpowiedzią Zamawiającego.  
Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej. 
 
Pytanie 1 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego: „Przebudowa dróg gminnych w zakresie: 
- przebudowy drogi ul. Trześniówka w Pilchowicach – etap I, 
- przebudowy drogi ul. Dolna Wieś w Pilchowicach 
- przebudowy łącznika od ul. Dolna Wieś do ul. Sadowej w Pilchowicach 
- przebudowy odcinka drogi ul. Sadowej w Pilchowicach”  
 
Na podstawie i zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych prosimy Państwa o 
odpowiedź na następujące pytania: 
 
1. Dot. Wzór Umowy 

 Przedmiot umowy § 1 
3. W związku z realizacją robót związanych z przebudową drogi powiatowej Nr 2929S ul. 

Dolna  Wieś realizowaną przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach Wykonawca zobowiązuje się 
w zakresie włączeń do przedmiotowej drogi dostosować kolejność wykonywanych zadań po 
uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 
 Co w przypadku, gdy z uwagi na realizowaną przez ZDP w Gliwicach inwestycję nie będzie możliwe 
wykonywanie robót w ramach niniejszego zadania?  

 
2. Dot. Wzór Umowy 

Obowiązki Stron § 3 
2. Wykonawca: 

a) złoży wniosek w imieniu Zamawiającego na zajęcie pasa drogowego i poniesie opłaty z tym 
związane, 
 
Wnosimy o usunięcie zapisu, gdyż obecny zapis SIWZ jest niezgodny z art. 40 Ustawy o Drogach 
Publicznych. 
Skoro zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i wymiar opłaty oraz ewentualne nałożenie kary 
następuje w drodze decyzji administracyjnej, należy wskazać, iż zobowiązanym z tego tytułu jest 
strona, czyli inwestor.  
Wskazane przez dr K. Sobieralskiego (Zajęcie pasa drogowego a zamówienia publiczne Przetargi 
Publiczne nr 3/2007, s. 27) stanowisko zostało powszechnie przyjęte przez UZP, który uznaje za 
niedopuszczalne praktyki stosowane przez Zamawiających, wyłaniających wykonawcę w trybie 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), gdy już  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 36 ust. 1 Pzp) określa się, że wykonawcę 
obciążać będą koszty zajęcia pasa drogowego (opłaty i kary). 
Zatem jeśli w trakcie przeprowadzanej inwestycji zachodzi konieczność zajęcia pasa drogowego, to 
uzyskanie zezwolenia, wniesienie opłaty czy też poniesienie konsekwencji niezastosowania się do 
przepisów należy do zadań Zamawiającego. W związku z powyższym, wnioskujemy o usunięciu  



 

z SIWZ zapisów dotyczących poniesienia kosztów związanych z zajęciem pasa ruchu drogowego 
przez Wykonawcę  
 
3. Dot. Wzór Umowy 

Kary i odszkodowania § 10 
 

Wnosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie naliczy Wykonawcy kary umownej za opóźnienie w 
zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy czy usunięciu wad w przypadku, gdy opóźnienie 
będzie zależne od Zamawiającego (np. Zamawiający nie przekaże terminowo terenu budowy) lub 
okoliczność będzie niezależna od Wykonawcy (np. siła wyższa). 

Odpowiedź na pytanie nr 1.1 

Zamawiający informuje, że pomimo inwestycji prowadzonej przez Zarząd Dróg Powiatowych  
w Gliwicach na drodze powiatowej ul. Dolna Wieś w Pilchowicach nie ma takiej możliwości by 
roboty zlecone w ramach przetargu nie mogły by być wykonane. Zamawiający dodał ten zapis w celu 
lepszej koordynacji robót pomiędzy Wykonawcami. Pomimo prowadzonych robót na drodze 
powiatowej do każdego odcina drogowego zlecanego przez Gminę istnieje odrębny dojazd który nie 
będzie kolidował podczas wykonywania przedmiotowych robót. 

Odpowiedź na pytanie nr 1.2 

Zamawiający usuwa ze wzoru umowy § 3 pkt 2 a) w brzmieniu „Wykonawca: złoży wniosek  
w imieniu Zamawiającego na zajęcie pasa drogowego i poniesie płaty z tym związane”, przychylając 
się do wniosku Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca zaznacza, że wszelkie roboty które będą 
realizowane przez Wykonawcę w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej będą zgłoszone 
Zamawiającemu co najmniej 40 dni przed wejściem w teren.  

Odpowiedź na pytanie nr 1.3 

Zamawiający potwierdza, że kary umowne za opóźnienie w zakończeniu wykonania przedmiotu 
umowy będą naliczane tylko w przypadku zawinionym przez Wykonawcę. W innych przypadkach np. 
związanych z działaniem siły wyższej Wykonawcy przysługuje złożenie wniosku o wydłużenie 
terminu realizacji umowy. 

 
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
Z uwagi na to, że zmiany wprowadzone przez Zamawiającego są mało istotne przy szacowaniu 
oferty przez Wykonawcę Zamawiający nie wydłuża termin składania ofert. 

 
Kierownik Inwestycji  

i Zamówień Publicznych 
 

Joanna Kruczyńska 


