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- wg rozdzielnika – 
(art. 38 ust. 2 Ustawy p.z.p.) 

 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 
Zadanie I  - Budowa ulicy Wileńskiej na odcinku od ul. Łukasińskiego do ul. Wiejskiej wraz z 

odwodnieniem w ramach zadania-   „ Projekt i budowa ul. Wile ńskiej z kostki betonowej wraz 
z odwodnieniem oraz progami zwalniaj ącymi na odcinku od ul. Łukasi ńskiego do ul. 

Wiejskiej ” 
Zadanie II  – Budowa ulicy Tuwima z kostki betonowej wraz z odwodnieniem w ramach zadania –„ 

Projekt i budowa nawierzchni ulicy Tuwima na odcink u od ul. Majowej do ul. Pogodnej” 
Zadanie III  – Budowa ulicy Wiązowskiej  z kostki betonowej na odcinku od ul. Sowińskiego do rzeki 

Świder wraz z odwodnieniem w ramach zadania – „Projekt i budowa ul. Wi ązowskiej na 
odcinku od ul. Sowi ńskiego do rzeki Świder”. 

 
 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia dot. przedmiotowego postępowania. 

Zamawiający przytacza treść zapytań oraz na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy p.z.p. udziela 
następujących wyjaśnień. 

 

Pytania : 

1. Czy Zamawiający dopuszcza płatności częściowe, czy tylko płatność końcową. Jeśli nie to 
Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zmiany w umowie aby była możliwość 
płatności częściowych przynajmniej raz w miesiącu. 

2. Prosimy o zmianę wartości umów na dostawy i usługi , które musi Wykonawca przedkładać 
Zamawiającemu. Próg 0,5% wartości umowy  jest bardzo niski. Wykonawca proponuje aby to 
był próg powyżej 50 000 zł 

 

Odpowiedzi : 

1. zamawiający nie dopuszcza płatności częściowej i nie wprowadzi takiej zmiany w umowie, 

2. nie zostanie zmieniona wartość umowy na dostawy i usługi, które Wykonawca musi 

przedkładać Zamawiającemu. Próg 0,5% zostanie utrzymany w umowie. 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy p.z.p., Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz 

z wyjaśnieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wszystkim Wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ oraz zamieszcza te informacje na stronie internetowej, na której udostępniona jest 

SIWZ. 

 

 


