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Lelów, dnia 21 lipca 2022 r. 
 
PIR.271.8.2022  
 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na wykonanie zadania pn: 
„Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie”. 
 
Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00255428/01 z dnia 2022-07-14 
Identyfikator postępowania miniportal: eb1703ee-9e14-4fea-9020-26c4e6a294e2 

 
 
Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje,  
że wpłynęły pytania, dotyczące przedmiotowego postępowania przetargowego o następującej 
treści: 

 
 

Pytanie Wykonawcy z dnia 20.07.2022 r. 
 

1. potwierdzenie, iż zgodnie z zapisami umowy Zamawiający przewiduje jedynie 3 (trzy) 
płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. po wykonaniu 15% prac (w tym 
prace projektowe), kolejna po wykonaniu kolejnych 35% prac (tj. łącznie 50%) oraz 
końcowa po wykonaniu pozostałej części prac. Tym samym Zamawiający nie 
przewiduje innych częściowych płatności a koszty finansowania tak prowadzonej 
inwestycji spoczywają na Wykonawcy. 

 
Odp.: Zamawiający potwierdza, iż przewiduje trzy płatności oraz wskazuje, że zgodnie  
z wymaganiami Programu Polski Ład koszty finansowania inwestycji spoczywają na 
Wykonawcy. 
 

2. wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza w ramach rozliczenia poszczególnych 
etapów/transz płatności bezpośrednie do zgłoszonych i zaakceptowanych 
podwykonawców a tym samym nie potraktuje takiej płatności jako przesłankę do 
naliczenia kary zgodnie z par 24 p. 1 pp9 

 
Odp.: Zamawiający zgodnie z §14 ust. 12 pkt. 2 dopuszcza płatność bezpośrednią 

podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) pod warunkiem upoważnienia Zamawiającego 

na piśmie oraz spełnienia pozostałych zapisów z §14 ust. 12 pkt. 2. Zamawiający 

zastosuje przesłankę §24 ust.1 pkt 9 tylko i wyłącznie w przypadku braku zapłaty lub 

nieterminowej zapłaty podwykonawcą i nie spełnienia wymagań z §14 ust. 12 pkt. 2. 

 

 

Pytanie Wykonawcy z dnia 21.07.2022 r. 
 

Wykonawca zwrócił się do dostawców z zapytaniami o przesłanie ofert handlowych, jednakże w 

związku z dużą ilością zapytań o cenę i dużą ilością zamówień wykonawczych oraz okresu 

urlopowego, pojawiły się trudności z szybkim uzyskaniem akceptowalnych ofert cenowych. W 

związku z zaistniała sytuacją Dostawcy określają termin złożenia ofert handlowych na dwa do 

trzech tygodni 

W związku z powyższym składamy zapytanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę 

terminu składania ofert i przesunie termin o dwa tygodnie czyli do 12 sierpnia 2022r. 
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Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert. Oferty 

należy składać do dnia 29.07.2022 r. do godz. 10:00. 

 

 

 

 

Oferty należy składać za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal)  

i udostępnionego również na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/)  

do dnia 29.07.2022 r. do godziny 10:00. 
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