
  
Brańszczyk, dnia 11.01.2023 r. 

ZP.271.18.2022 

       Wykonawcy 

       (wszyscy) 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa i modernizacja dróg w Gminie 

Brańszczyk W ramach realizacji zadań: Budowa drogi w Nowym Brańszczyku oraz Modernizacja 

drogi Białebłoto Kurza. prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji. 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SWZ (3)                   

 Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. 

Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania do treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które udzielono odpowiedzi poniżej: 

 

Pytanie 1: 

Czy zamawiający ma możliwość w trakcie trwania inwestycji zmienić warunki płatności dotyczących 

faktur częściowych a nie tylko zaliczkę w wysokości 5% zaoferowanej ceny brutto. 

Ponieważ płatność zaliczki 5% ceny brutto całej inwestycji trwającej ok. 6-mcy eliminuje małe i średnie 

przedsiębiorstwa wzięciem udziału w postępowaniu ponieważ Banki odmawiają tak dużych kredytów. 

 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający informuje że wprowadza zmianę w postanowieniu § 6 pkt. 2 projektu umowy 

(stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ) oraz w § 6 projektu umowy (stanowiącego załącznik nr 6 do 

SWZ) dodając pkt.3  

 

Było:  

2. Rozliczenia finansowe za wykonane roboty będą odbywały się na podstawie: 

1) faktury  zaliczkowej Wykonawcy, wystawionej zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

postanowieniami niniejszej umowy. 

2) faktury końcowej Wykonawcy wystawionej za wykonane przez siebie i podwykonawców roboty, 

usługi i dostawy po zakończeniu robót i ich odebraniu przez komisję odbioru końcowego na 

podstawie protokołu końcowego odbioru robót. Kwota faktury końcowej zostanie pomniejszona 

o kwotę zaliczki udzielonej wcześniej przez Zamawiającego. 

Jest:  

2. Rozliczenia finansowe za wykonane roboty będą odbywały się na podstawie: 

1) faktury  zaliczkowej Wykonawcy, wystawionej zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

postanowieniami niniejszej umowy. 

2) faktur częściowych wystawianych nie częściej niż raz na dwa miesiące od momentu podpisania 

umowy. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia, jednak nie 

więcej niż 2 000 000,00 zł brutto. Podstawą wystawienia faktury częściowej będą odebrane 

protokolarnie i potwierdzone przez Inspektora nadzoru poszczególne etapy robót wykonane w 



danych miesiącach na podstawie protokołu odbioru częściowego wraz z kosztorysami 

powykonawczymi podpisane przez przedstawicieli Stron.  Termin płatności faktur częściowych 

wynosi 30 dni od momentu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami 

określonymi w pkt. 3 poniżej.   

3) faktury końcowej Wykonawcy wystawionej za wykonane przez siebie i podwykonawców roboty, 

usługi i dostawy po zakończeniu robót i ich odebraniu przez komisję odbioru końcowego na 

podstawie protokołu końcowego odbioru robót. Kwota faktury końcowej zostanie pomniejszona 

o kwotę zaliczki udzielonej wcześniej przez Zamawiającego oraz o kwotę wystawianych faktur 

częściowych. 

3. Podstawę do zapłaty za część robót stanowi prawidłowo wystawiona faktura częściowa 

wraz z załącznikami: 

1) protokołem odbioru częściowego robót podpisanym na dowód wykonania robót przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego i Kierownika Budowy, 

2) kosztorysem powykonawczym podpisanym na dowód sprawdzenia wykonania robót przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego i Kierownika budowy, 

3) dokumentami na podstawie, których można stwierdzić prawidłowość wykonania robot: 

- certyfikaty i atesty na zastosowane materiały, 

- geodezyjna inwentaryzację powykonawczą (szkic geodezyjny potwierdzony przez uprawnionego 

geodetę), 

- badania zagęszczenia poszczególnych warstw podbudowy. 

 

Zamawiający jednocześnie informuje iż w § 14 pkt. 1 i 3 projektu umowy (stanowiącego załącznik nr 6 

do SWZ) został dołączony zapis dotyczący odbiorów częściowych. 

 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
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