
 

 

 

Kielce, 20.07.2022 r. 

A-II.271.21.2022 
 

 
 
Wykonawcy 
 
 
 
 
 
Dotyczy: 

 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zieloną rewitalizację 
zabytkowego Śródmieścia Kielc - Skweru im. I. Sendlerowej, Rynku, ul. Bodzentyńskiej wraz z pl. Św. Wojciecha 
i terenu przed dawną Synagogą 

 
 

Pytania do SWZ, odpowiedzi 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), w imieniu Zamawiającego przedstawiam treść pytań 
Wykonawcy, jakie wpłynęły w dniu 14.07.2022 r. za pośrednictwem innego niż wskazany przez 
Zamawiającego środka komunikacji elektronicznej oraz odpowiedzi Zamawiającego: 

PYTANIE 1: 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przez Zamawiającego możliwości zawierania umów między 
Wykonawcą a Podwykonawcami w formie elektronicznej. Zgodnie z art. 78 §1 i 2 k.c. oświadczenie woli 
złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej, 
a do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli 
w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym  
PYTANIE 2: 
Jeżeli Zamawiający dopuści możliwości zawierania umów między Wykonawcą a Podwykonawcami 
w formie elektronicznej prosimy o wskazanie adresu e-mail właściwego do dokonywania doręczeń 
korespondencji oraz dokumentów w formie elektronicznej, podpisanych kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.  
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawierania umów między Wykonawcą a podwykonawcami 

w formie elektronicznej. 

PYTANIE 3: 

W związku z bardzo dużym zakresem robót obejmujących wykonanie zadania tj.: 

• zapoznanie się z istniejącym stanem, 

• dokonanie inwentaryzacji obiektów, elementów drogowych i innych podlegających rozbiórce 

w celu ustalenia ilości robót rozbiórkowych i ich wyceny, 
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• dokonanie pomiarów geologicznych w celu wykonania wstępnej konstrukcji dla jezdni, 

zjazdów, chodników, itp., 

• sporządzenie wstępnej koncepcji dla całego zadania i na jej podstawie sporządzenie 

przedmiarów 

• oszacowanie ilości robót, które można podzlecić podwykonawcom branżowym i następnie 

rozdysponowanie im odpowiednio długiego czasu na przygotowanie oferty, 

• oszacowanie ilości materiałów, które należy uzyskać od dostawców i następnie 

rozdysponowanie im odpowiednio długiego czasu na przygotowanie oferty, 

• zapoznanie się z wymienionymi w PFU przepisami prawnymi i normami, 

prosimy o przesunięcie terminu składania ofert co najmniej na 31.08.2022 r. w celu przygotowania 

rzetelnej i obarczonej jak najmniejszym błędem kalkulacyjnym wyceny. Nie jest możliwe, aby w tak 

krótkim czasie dobrać i wycenić bardzo obszerny i nietypowy asortyment małej architektury. 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert. 
 
 
 
 
 
 
 

z up. PREZYDENTA MIASTA 
 (-) 

Szczepan Skorupski 
SEKRETARZ MIASTA 


