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- Wykonawcy biorący 
udział w postepowaniu - 

 

         
Znak: RKG.7011.18.2022.DD 

                                                               

             
Dotyczy zapytania ofertowego p.n.:   

pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego (branży drogowej) 
przy realizacji inwestycji pn.  

„Przebudowa drogi gminnej w Chrapowie, gm. Dobiegniew” 
 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły od oferenta pytania  
o wyjaśnienie treści ujętych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach. Zamawiający przekazuje treśd 
zapytao wraz z udzielonymi odpowiedziami. 
 
 
1.       Jakie jest przewidywane zaangażowane inspektora na budowie (ilośd wizyt w tygodniu)? 
Odp. Zamawiający wymaga aby Inspektor nadzoru uczestniczył na budowie podczas robót 
budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach 
technicznych,  oraz na każde wezwanie zamawiającego (szacuje się że zamawiający nie wezwie 
inspektora nadzoru więcej niż 10 razy). 
 
2.       Kiedy nastąpi otwarcie ofert? 
Odp. Zamawiający dopuścił składanie ofert także pocztą elektroniczną. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 
07.12.2022 r. o godz. 10.00. Na stronie internetowej www.bip. dobiegniew.pl oraz Oferentom, którzy 
złożą ofertę zostanie przesłany protokół z postępowania. 
 
3.       W projekcie umowy pojawia się osoba Zarządzającego Kontraktem (par. 2 pkt. 2) – jest to 
odniesienie do Wykonawcy (Inspektora) czy Zamawiającego? 
Odp. Jest to odniesienie do Inspektora nadzoru. 
 
4.       W projekcie umowy widnieje zapis: „Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto 
Wykonawcy w  terminie 30 dni od daty doręczenia faktury wystawionej po wystąpieniu przesłanek do 
jej wystawienia”. Proszę o doprecyzowanie określenia „wystąpienie przesłanek” lub ustalenie 
harmonogramu płatności lub podanie etapów, które mają byd zakooczone, aby wystawienie faktury 
było możliwe. 
Odp. Zamawiający dopuszcza jedną płatnośd koocową zarówno dla wykonawcy robót jak i dla 
inspektora nadzoru. Faktura może zostad wystawiona po wykonaniu robót i podpisaniu protokołów 
odbioru robót oraz usługi inspektora nadzoru. Termin wykonania robót budowlanych 180 dni od 
podpisania umowy z wykonawcą. Podpisanie umowy z wykonawcą robót planuje się na grudzieo 
2022r. 
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5.       W projekcie umowy widnieje zapis: „Jeżeli Zamawiający poniesie szkody w wyniku czynności 
podjętych przez Wykonawcę, względnie w wyniku zaniechania czynności przez Wykonawcę, w 
szczególności w zakresie wskazanym w ust. 3 - Zamawiający ma prawo dochodzid odszkodowania do 
wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych.” oraz: „W przypadku zgłoszonych okresowych 
trudności płatniczych, Wykonawca nie będzie naliczał odsetek za zwłokę przez okres 3 miesięcy i nie 
przysługują mu roszczenia odszkodowawcze za ten okres”. Dlaczego Zamawiający ma prawo 
dochodzid odszkodowania, a Wykonawca takie prawa nie ma? Zapisy te są niewspółmierne. 
Wnioskuję o zmianę zapisu dotyczącego wynagrodzenia Wykonawcy na następujący: „W przypadku 
zgłoszonych okresowych trudności płatniczych, Wykonawca nie będzie naliczał odsetek za zwłokę 
przez okres 1 miesiąca i przysługują mu roszczenia odszkodowawcze za ten okres”. 
 
Odp. Zamawiający zmienia § 8 ust 2., który otrzymuje brzmienie: „W przypadku zgłoszonych 
okresowych trudności płatniczych, Wykonawca nie będzie naliczał odsetek za zwłokę przez okres 1 
miesiąca i nie przysługują mu roszczenia odszkodowawcze za ten okres. 
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