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Radłów, dnia 07.11.2022 

 
IZPŚ.271.14.2022 
 
Zamawiający: 
Gmina Radłów 
ul. Oleska 3, 43-331 Radłów 
 
        Wszyscy Wykonawcy 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą „Przebudowa drogi 

gminnej nr 101109 O Radłów – Nowe Karmonki od km 0+ 000 do km 2 + 266” 

 

I. W odpowiedzi na zapytania oferentów do zamawiającego, które wpłynęły drogą 

elektroniczną w dniu 07.11.2022r.  Zamawiający – Gmina Radłów w trybie art. 284  

Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. z 2021 

poz. 1129  z późn. zm.) wyjaśnia: 

 

Pytanie 1:  

… Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wnosi o zmianę 

treści Specyfikacji Zamówień Publicznych postepowania o udzieleni zamówienia 

publicznego pn” Przebudowa drogi gminnej nr 101109 O Radłów – Nowe Karmonki 

od km 0+ 000 do km 2 + 266” w tym zapisów treści projektu umowy § 7 

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń pkt „5. Rozliczenie wykonanych robót odbędzie 

się jednorazowo po wykonaniu całego przedmiotu umowy” na rozliczenie częściowe 

wykonanych robót, nie więcej niż raz w miesiącu. Prosimy o zmianę zapisów projektu 

umowy § 7 Wynagrodzenie i sposób rozliczeń pkt. 5. 

Odpowiedź : 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w wzorze umowy stanowiącym 

załącznik do SWZ. Zostaną wprowadzone zmiany zapisów § 7 ust. 5 wzoru umowy. 

Stosowne zmiany zostaną opublikowane na stronie prowadzonego postepowania. 
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Pytanie 2:  

Czy zamawiający dopuszcza częściowe, miesięczne rozliczenie przedmiotu umowy? 

Odpowiedź : 

Zamawiający dopuszcza częściowe rozliczenie przedmiotu umowy. Zostaną 

wprowadzone zmiany zapisów § 7 ust. 5 wzoru umowy. 

Stosowne zmiany zostaną opublikowane na stronie prowadzonego postepowania. 

 

Pytanie 3:  

Czy Zamawiający w przypadku przeczącej odpowiedzi na pytanie nr 2, dopuszcza 

jedno częściowe rozliczenie przedmiotu umowy na koniec 2022 roku? 

Odpowiedź : 

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 2 pytanie jest bezprzedmiotowe . 

 

II. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną 

częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. 

 

III. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez 

zmian. 
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