
Rogów, 17.07.2019 r. 

Znak sprawy: IRG.271.10.2019 

Dot.: „Przebudowa boiska sportowego oraz dwóch placów zabaw w Gminnie Rogów” 

 

Gmina Rogów, mając na uwadze art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

przekazuje odpowiedź na pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego: 

  

Pytanie: 

1. 

Projekt umowy w § 12 pkt 2. 1) b) przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminu 

realizacji: 

wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych 

zgodnie z technologią ich wykonania. Warunek zostanie spełniony w przypadku wystąpienia 

ciągłych opadów deszczu lub śniegu uniemożliwiających realizację robót budowlanych przez 

okres min. 14 dni lub utrzymujących się temperatur powietrza poniżej -5°C przez okres min. 

10 dni lub wystąpienia bardzo wysokich lub niskich temperatur, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami BHP, uniemożliwiających pracę na budowie w pełnym zakresie godzin. Wówczas 

wystąpi możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania o czas równy ilości dni, w których 

warunki atmosferyczne uniemożliwiały prowadzenie prac zgodnie z ich technologią.  

 

Zamawiający w subiektywny sposób ogranicza warunki atmosferyczne ignorując wymagania 

technologiczne dla nawierzchni pu. 

Projekt umowy nie podaje okoliczności zmiany umowy w zakresie zmiany terminu 

wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków 

atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z 

technologią bez ograniczenia jakie podaje projekt umowy. 

Dotyczy to szczególnie systemu nawierzchni pu, do instalacji której wymagane są 

rygorystyczne warunki atmosferyczne. 

Stwierdzamy, że zachodzi niebezpieczeństwo, że jeśli wystąpią warunki atmosferyczne które 

nie odbiegają od typowych dla danej pory roku lub nie są szczególnie niesprzyjające jak np. 

opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotność powietrza, nieodpowiednia temperatura 

powietrza, nieodpowiednia temperatura podłoża względem punktu rosy, mokre podłoże, silny 

wiatr, które wg technologii zamawianych robót uniemożliwiają ich wykonywanie a nie 

wpisują się w ograniczenia podane w projekcie umowy, to wykonawca nie będzie miał 

możliwości zmiany terminu wykonania robót – taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyż jest 

wyjątkowo krzywdząca dla wykonawcy.  

Zamawiający w sposób niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne.  

Zapis umowy jest niefortunny ponieważ wykonawca nie ma wpływu na warunki 

atmosferyczne. 

Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne do 

wykonawcy i wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości 

wykonywania robót zgodnie z technologią, co powoduje wydłużenie terminu wykonania 

robót. Wystarczy, że będą występować warunki atmosferyczne uniemożliwiające 

prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca nie będzie mógł wydłużyć terminu 

realizacji – taki zapis powoduje, że wykonawca ma odpowiadać za czynniki od niego 

obiektywnie niezależne. 

Konieczne jest takie opisanie warunków obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby nie 

powodowały dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia 



wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, 

sytuacji od niego obiektywnie niezależnych. 

W związku z powyższym wnosimy o zmianę treści na jednoznaczny obiektywny zapis: 

wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie 

przedmiotu umowy zgodnie z technologią o okres występowania przeszkód. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany wskazanego  zapisu . 

 

Pytanie: 

2. 

Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót uznaje się datę pisemnego zgłoszenia 

wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót. 

 

Odpowiedź: 

 

Nie. Zgodnie z § 7 ust. 6 wzoru umowy,  data podpisania bezusterkowego protokołu 
końcowego odbioru robót jest datą wykonania umowy, przejęcia przedmiotu umowy i 
terminem rozpoczęcia okresu gwarancji i rękojmi. 

 

Pytanie: 

3.                                                                                                      

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, 

techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest 

kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś 

brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie 

obciąża Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Tak 

 

Pytanie: 

4. 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 

decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania 

zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a 

skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Tak 

 

Pytanie: 

5. 

Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z udostępnionym przedmiarem robót. 

 

Odpowiedź: 

Zakres robót jest zgodny z zapisami  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

której integralną część stanowią załączniki w tym m.in. dokumentacja projektowa, 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, przedmiar robót, projekt umowy. 

 

 


