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ZP. 272.10.2022 

 

WYJAŚNIENIE 2 

treści SWZ 

 

dot. postępowania:  Modernizacja przedszkoli publicznych 

w Gminie Komprachcice powtórzenie nr ogłoszenie  

2022/BZP 00301376/01z dnia 2022-08-11 

 

 

Gmina Komprachcice informuje, że  w dniu 02.09.2022 r. wpłynęło zapytanie dotyczące w/w 

postępowania, na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.1710 z póź.zm.) oraz zapisów  SWZ Zamawiający przekazuje 

poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.  

 

 

Pytanie 1:  

W § 30 ust. 6 i 7  umowy Zamawiający określił obowiązek zwrotu zabezpieczenia w ten 

sposób, że: 

„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy 

w następujących terminach: 

ust. 6 - 70% wysokości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego, 

ust. 7 - 30% wysokości zabezpieczenia – nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi 

za wady i gwarancji. 

Wykonawca wnioskuje o zmianę § 30 ust. 6  umowy poprzez zmianę zapisu procentowego 

z 70% na 90%. 

Wykonawca wnosi o  zmianę w § 30 ust. 7  poprzez zmianę zapisu procentowego z  30 % 

na 10%. 

 

Odpowiedź 1: 

Zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego 

z wnioskiem o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań. 

Przedstawiona przez Wykonawcę uwaga do projektu umowy nie ma charakteru wątpliwości, 

które wymagałyby wyjaśnienia lecz stanowi wyłącznie wniosek o zmianę zapisów projektu 

umowy, a tym samym Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 30 ust. 6 i 7 projektu umowy  

 

Pytanie 2:  

Z uwagi na treść § 8 ust.  8 umowy nakładającego na Wykonawcę obowiązek  do wykonania 

przedmiotu umowy ze środków własnych Wykonawcy, wykonawca wnosi o potwierdzenie, że 

Zamawiający wyrazi pisemną zgodę na cesję wierzytelności wynikających z umowy na rzecz 

instytucji bankowych celem zapewnienia finansowania inwestycji. 

Wykonawca wnosi o zmianę § 29 ust. 1 projektu umowy poprzez dopisanie zdania 2 o treści: 

„Uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego nie jest konieczne w sytuacji gdy umowa cesji jest 



zawierana  na rzecz instytucji bankowych celem zapewnienia finansowania wykonania 

przedmiotu umowy.” 

 

Odpowiedź 2: 

Zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego 

z wnioskiem o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań. 

Przedstawiona przez pytającego uwaga do projektu umowy nie ma charakteru wątpliwości, 

które wymagałyby wyjaśnienia lecz stanowi wyłącznie wniosek o zmianę zapisów projektu 

umowy, a tym samym Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 29projektu umowy. 

 

Pytanie 3:  

 W § 8 ust. 7 pkt 1  umowy Zamawiający określił sposób rozliczania wynagrodzenia poprzez 

wypłatę nie więcej niż 15% na podstawie pierwszej faktury częściowej. 

 

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu § 8 ust. 7 pkt 1 poprzez wprowadzenie możliwości 

wystawiania miesięcznych faktur częściowych do wartości 15% wynagrodzenia na podstawie 

odbiorów częściowych. 

W § 24 ust. 1 umowy Zamawiający wprowadził możliwość dokonywania odbiorów 

częściowych 1 raz w miesiącu. 

 

Odpowiedź 3: 

Zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego 

z wnioskiem o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań. 

Przedstawiona przez pytającego uwaga do projektu umowy nie ma charakteru wątpliwości, 

które wymagałyby wyjaśnienia lecz stanowi wyłącznie wniosek o zmianę zapisów projektu 

umowy, a tym samym Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 8 i 24projektu umowy. 

 

 

Pytanie 4:  

W § 9 ust. 8 umowy Zamawiający zobowiązał Wykonawcę do zawarcia z Podwykonawcą 

umowy cesji wierzytelności przyszłych. Ustawa PZP w szczegółowy sposób przewiduje 

obowiązek zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia w przypadku braku zapłaty ze strony 

Wykonawcy. 

W związku z powyższym Wykonawca prosi o wykreślenie zapisu o obowiązku cesji praw na 

rzecz Podwykonawcy albowiem zapis ten stanowi powielenie zapisów ustawowych. 

 

Odpowiedź 4: 

Zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego 

z wnioskiem o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań. 

Przedstawiona przez pytającego uwaga do projektu umowy nie ma charakteru wątpliwości, 

które wymagałyby wyjaśnienia lecz stanowi wyłącznie wniosek o zmianę zapisów projektu 

umowy, a tym samym Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 9 projektu umowy. 

 

 

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.  

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Wykonawców przy 

składaniu ofert.   
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