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ZP/23-4/2019                 Warszawa, dnia 12.07.2019 r. 

 

Do  

Wykonawców 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPEYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I  

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. Z 2018r.poz. 1986 ze zm.) na :  

 „Wykonanie w systemie wybuduj zadania pn.: „Budowa Pawilonu medycznego w 

Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie na potrzeby 

lecznicze Zakładu.” 

 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Zgodnie z art. 

38 ust. 2 Ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn: Dz.U. z 2018, poz. 

1986) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść pytań i udziela wyjaśnień jak poniżej oraz na podstawie 

art. 38 ust. 4  ustawy Pzp, zmienia  treść siwz niniejszego postępowania. Odpowiedzi Zamawiającego 

stanowią zmianę do siwz. 

 

Stołeczne Centrum Opiekuńczo- Lecznicze Sp. z o.o. informuje, że przedłuża termin składania i 

otwarcia ofert tj.: 

Składanie ofert: 31 lipca 2019r. godz. 11:00 

Otwarcie ofert: 31 lipca 2019r. godz. 13:00 

 

 

 

mailto:biuro@scol.warszawa.pl
http://www.scol.warszawa.pl/
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Zamawiający wykonuje dyspozycje art. 38 ust. 4a pkt 2): „zmiana treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu…” 

 

Zgodnie z powyższym: 

Zamawiający wykonuje dyspozycje art. 12a.ust. 1: 

Powyższe zmiany skutkują zmianą ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym 

UE, dlatego Zamawiający, niniejszym informuje, że, dokonuje modyfikacji treści ogłoszenia w/w 

zakresie.  

 

Zamawiający wykonuje dyspozycje art. 12a.ust. 3: 

Zmianę terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej pod 

adresem: 

https://www.scol.warszawa.pl/przetargi 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI: 

 

1. Pytanie: 

W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymienionych poniżej, wykonawca zamierza 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych i sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów (podano numerację wg SIWZ): 

1.2.2.3wykonawca osiągnął średni roczny przychód netto ze sprzedaży w ciągu ostatnich trzech lat 

obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w wysokości co 

najmniej 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych). 

1.2.3.1wykonawca, który w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty 

budowlane polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie budynku o charakterze obiektu 

użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 12.000.000,00 zł (dwanaście milionów złotych) 

brutto 

 

Umowa łącząca wykonawcę z podmiotem udostępniającym powyższe zasoby będzie umową o 

charakterze doradczym polegającym na doradzaniu w organizacji i wsparciu „know-how” procesu 

budowy w zakresie robót budowlano-instalacyjnych przez cały okres realizacji zamówienia. 

https://www.scol.warszawa.pl/przetargi
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Pytanie: czy Zamawiający uzna za wystarczające udostępnienie niniejszych zasobów na podstawie 

powyższej umowy ? Jeżeli nie, to jaki zakres udziału podmiotu trzeciego jest niezbędny w celu 

spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu ? 

Odpowiedź: Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści siwz, a nie pytania dotyczące 

przyszłych stanów faktycznych. Ponadto zamawiający nie jest uprawniony na tym etapie do oceny 

elementów przyszłej oferty. Niemniej zamawiający wskazuje, że formę i zakres oraz sposób 

udostępniania zasobów w postępowaniu, którego przedmiotem są roboty budowlane określają 

właściwe przepisy Pzp. Uzupełniająco w tym zakresie każdy z wykonawców może korzystać z bogatego 

orzecznictwa KIO oraz sądów okręgowych. Zamawiający zwraca jedynie uwagę na konieczność udziału 

w realizacji zamówienia podmiotu udostępniającego zasoby, podczas gdy konsultacje takim 

uczestnictwem nie są. 

 

2. Pytanie: 

Prosimy o wyjaśnienie znaczenia etapów w zapisie par.5 ust3 wzoru umowy: 

„Rozliczenie za wykonanie roboty nastąpi w transzach, fakturami VAT, zgodnie z zaawansowaniem 

realizacji robót, na podstawie protokołów częściowych robót oraz odbioru końcowego, podpisanych 

przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy, zgodnie z etapami określonymi w § 2 ust. 2 umowy 

z tym, że nie częściej niż co 60 dni.” 

Pytanie: czy rozliczenie w transzach nastąpi zgodnie z zaawansowaniem realizacji robót lecz nie częściej 

niż co 60 dni ? Czy dodatkowo musza zostać również wykonane etapy określone w par.2 wzoru umowy 

? Zwracamy uwagę iż etap III obejmuje przeważającą część zamówienia. 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść § 5 ust. 3 wzoru umowy nadając mu następującą treść: 

„Rozliczenie za wykonane roboty następować będzie odpowiednio do zaawansowania realizacji robót, 

na podstawie protokołów częściowych robót oraz odbioru końcowego, podpisanych przez 

upoważnionych przedstawicieli stron umowy, w ten sposób, że odrębnym rozliczeniom podlegać będą 

etap I i podetapy etapu I, a pozostałe etapy rozliczane będą stosownie do postępu prac, nie częściej niż 

co 60 dni, za wyjątkiem sytuacji zakończenia danego etapu i w takiej sytuacji rozliczenie nastąpić może 

po zakończeniu etapu. Faktury częściowe mogą zostać wystawione i opłacone do maksymalnej łącznej 

wysokości 90% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. Część wynagrodzenia 

płatna po odbiorze końcowym (odliczona zostanie z płatności za etap III i IV).” 

 

3. Pytanie: 

Prosimy o doprecyzowanie jaki zakres wyposażenia jest objęty niniejszym postępowaniem. W katalogu 

dokumentacji projektowej „Technologia medyczna” znajduje się „zestawienie wyposażenia 
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technologia” – czy to zestawienie jest przedmiarem opisującym całość wyposażenia objętego 

niniejszym postępowaniem? Jeżeli tak to naszym zdaniem ujęto w nim umywalki w łazienkach, które 

jednocześnie występują w przedmiarze instalacji wod-kan branży sanitarnej. Ponadto powyższe 

zestawienie nie zawiera wszystkich elementów wyposażenia opisanych na rysunkach 

architektonicznych aranżacji wnętrz (nr od 26 do 28). 

Odpowiedź:  

Usunięto określenia ilości z dokumentu „zestawienie wyposażenia technologia”. Obowiązują ilości 

podane w przedmiarze branży sanitarnej. Obowiązują parametry umywalek podane w technologii 

medycznej. 

 

4. Pytanie: 

Przyłącza mediów – w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach nie uwzględniono węzła cieplnego 

wraz z przyłączem, prosimy o informację czy powyższe elementy są poza zakresem zamówienia?  

Odpowiedź: Węzeł cieplny wraz przyłączem, nie jest przedmiotem postępowania. 

 

5. Pytanie: 

Prosimy, o ile to możliwe, o udostępnienie zestawienia wyposażenia oraz przedmiarów w wersjach 

edytowalnych. 

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia zestawienia wyposażenia oraz przedmiary robót w formie 

edytowalnej poprzez ich umieszczenie na stronie internetowej 

 

6. Pytanie: 

Proponujemy w części dotyczącej terminów realizacji, wprowadzenie następujących zmian w treści 

wzoru umowy: 

a) § 2 proponujemy dopisać ust. 5 „zamawiający przekaże teren budowy Wykonawcy w ciągu 5 dni 

od daty wezwania”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

 

7. Pytanie: 

Proponujemy w części dotyczącej wynagrodzenia wprowadzenie następujących uszczegółowień w 

treści wzoru umowy w następujący sposób: 

a) § 5 ust. 3 – Rozliczenie za wykonanie roboty nastąpi fakturami VAT, zgodnie z procentowym 

zaawansowaniem robót, na podstawie częściowych protokołów odbioru robót oraz odbioru 
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końcowego, podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy, tym, że nie 

częściej niż co 30 dni” 

b) § 5 ust. 6 paragraf ten proponujemy uzupełnić o treść jak poniżej: 

Rozliczenie robót będzie się odbywało fakturami miesięcznymi częściowymi za realizację robót 

zgodnie z procentowym zaawansowaniem prac w kwotach wynikających z kosztorysu 

ofertowego z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej. 

c) § 5 ust. 9 – proponujemy zmianę terminu na 14 dni.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

8. Pytanie: 

Proponujemy w części dotyczącej kar umownych, wprowadzenie następujących zmian w treści wzoru 

umowy: 

a) § 11 ust. 1 pkt1) paragraf ten proponujemy przeformułować w sposób następujący: w 

przypadku przekroczenia terminu wykonania któregokolwiek z etapów, określonego w  §2 ust. 

2 za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,1% kwoty netto określonej w danej pozycji 

kosztorysowej ofertowej (kara będzie naliczana dla każdego z etapów niezależnie), 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje powyższe postanowienie siwz. 

 

b) § 11 ust. 1 pkt 2) proponujemy zamiast słowa „wyznaczonego” wpisać sławo „uzgodnionego” 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia par. 11 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy nadając mu następujące 

brzmienie: 

„za każdy dzień opóźnienia, liczonego od upływu terminów maksymalnych na usunięcie wad 

określonych w § 10 ust. 3 umowy, wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w 

okresie rękojmi za wady lub gwarancji – w wysokości 0,2% kwoty netto określonej w § 5 ust. 1 

umowy”, 

 

c) § 11 ust. 1 pkt 7 i 8) – proponujemy karę z każdy przypadek naruszenia – 1000,00 zł, 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje powyższe postanowienie siwz. 

 

d) § 11 ust. 1 pkt 9) – Zamawiający określił karę na poziomie 10 000,00 zł za każdy przypadek 

naruszenia, sankcja ta wydaje się wygórowana, proponujemy – 3 000,00 zł za każdy przypadek 

naruszenia. 
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Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje powyższe postanowienie siwz. 

 

e) § 11 – proponujemy dopisać ust. 10: maksymalna wartość naliczonych kar nie może 

przekroczyć wartości 20% kwoty określonej w § 5 ust. 1, 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje powyższe postanowienie siwz. 

 

9. Pytanie: 

W związku z § 1 ust. 2,7) prosimy o określenie zakresu rozruchu/uruchomienia oraz trybu przekazania 

personelowi Zamawiającego urządzeń „na ruchu”. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, rozmieszczenia podłączenia oraz konfiguracji w zakresie adresacji 

IP, VLAN, protokołów SIP, konfiguracji systemu przyzywowego w zakresie telekomunikacji (telefony IP) 

nazewnictwa sal, alertów przyzywowych.  

 

10. Pytanie: 

W związku z wymogiem złożenia kosztorysów ofertowych prosimy o przekazanie wszystkich 

przedmiarów robót w formacie edytowalnym najlepiej ath. 

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia przedmiary robót w formie edytowalnej poprzez ich 

umieszczenie na stronie swej stronie internetowej 

 

11. Pytanie: 

Prosimy o wyjaśnienie czy poprzez kosztorysy ofertowe należy rozumieć kosztorysy w formie 

uproszczonej sporządzone zgodnie z przedmiarami robót zawartymi w dokumentacji projektowej i 

obejmujące wszystkie jego pozycje, zgodne z ich nazwą i opisem, numerem ST, jednostką miary i 

ilością? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga kosztorysów szczegółowych. 

 

12. Pytanie : 

W pkt 7 dział XI SIWZ został opisany sposób wypełnienia kosztorysu ofertowego oraz wymóg 

podania każdej ceny jednostkowej w wartości netto i brutto. Wnioskujemy o rezygnację z 

podawania cen jednostkowych w kwocie brutto. Zasadą sporządzania kosztorysów jest 

przyjmowanie do kalkulacji cen netto i podawania cen jednostkowych netto i wartości całkowitej 

kosztorysu netto i brutto. Podział wartości oferty na kilkaset pozycji netto i brutto doprowadzi do 

niezgodności pomiędzy łączną wartością netto i brutto oferty wynikającą z zaokrągleń. Suma 
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wszystkich pozycji brutto nie będzie równa łącznej wartości netto oferty pomnożonej przez 

stawkę podatku VAT. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. 

 

13. Pytanie: 

Czy z uwagi na wysoką cenę i ograniczoną dostępność płytek elewacyjnych formowanych ręcznie 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie płytek formowanych maszynowo?  

Odpowiedź: Nie dopuszcza się takiej zmiany. 

 

14. Pytanie: 

Odpowiedź: Prosimy o podanie kolorystyki i faktury płytek elewacyjnych. 

Odpowiedź: Wg opisu architektury punkt 8.1.1 

 

15. Pytanie: 

Czy elewację z płytek klinkierowych należy wykonać z wykorzystaniem systemowych płyt izolacji 

termicznej z wyprofilowanym układem płytek? 

Odpowiedź: Wg opisu architektury punkt 8.1.1 

 

16. Pytanie:  

W pliku : ”ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO” wpisano myjnie dezynfekatory o 

symbolu Sf6. Nie podano parametrów wyposażenia. Prosimy o uzupełnienie. 

Odpowiedź: 

Sf.6. Myjnia dezynfektor kaczek i basenoẃ 
 

Lp. Parametry / Warunek 

1.  Myjnia do kaczek i basenów wolnostojąca 

2.  Temperatura dezynfekcji termicznej powyżej 90ºC. 

3.  Minimum dwa programy mycia i dezynfekcji. 

4.  Program dezynfekcji termicznej dedykowany do eliminacji Clostridium Difficile 

5.  Czas procesu płukania, dezynfekcji dla standardowego programu dla „basenów” – poniżej 10 min. 

6.  Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej lub tworzywa polimerowego 

7.  Jednolita komora. 
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8.  Kompaktowa budowa: 
– szerokość urządzenia nie większa niż 45 cm, 
– wysokość urządzenia nie większa niż 135 cm – umożliwiająca umieszczenie ponad urządzeniem 
półki na naczynia. 

9.  Urządzenie przystosowane do pracy z wodą ciepłą i zimną – surową, nie uzdatnioną. 

10.  Zużycie wody: 
- dla programu normalnego: max. 15 litrów, 
- dla programu intensywnego: max. 20 litrów 

11.  Otwarty układ płukania – bez recyrkulacji wody. 

12.  Zamykana szafka do umieszczania min. 2 pojemników 5l ze środkami chemicznymi (środek myjący 
oraz środek zmiękczający) zlokalizowana pod komorą. 

13.  Wbudowana wytwornica pary przystosowana do zasilania wodą nieuzdatnioną (zabezpieczona 
przed osadami mineralnymi pochodzącymi z wody nieuzdatnionej). 

14.  Zasilanie elektryczne zgodne ze standardami obowiązującymi w Polsce 230V, 50 Hz. Wymagana 
moc zasilania – max. 3 kW. 

15.  Wbudowany wyłącznik energii elektrycznej dla zasilania głównego urządzenia. 

16.  Pojemność minimalna: 
jednocześnie 1 „basen” i 1 „kaczka” 
lub 3 „kaczki” 
lub 1 „basen” 

17.  Mikroprocesorowe sterowanie i monitorowanie procesu mycia i dezynfekcji. 

18.  Urządzenie nieprzelotowe z załadunkiem od przodu przez uchylną klapę. 

19.  Automatyczny przebieg procesu. 

20.  Mycie i dezynfekcja przedmiotów za pomocą min. 10 dysz natryskowych w tym min. dwóch 
obrotowych. 

21.  Para do dezynfekcji zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni przedmiotów znajdujących się w 
komorze podawana za pomocą dysz myjących (natryskowych) – dezynfekcja orurowania 
wewnętrznego urządzenia. 

22.  Automatycznie otwierane drzwi po zakończeniu procesu 

23.  Konstrukcja i działanie urządzenia zgodne z PN-EN 15883 / EN 15883. 

 

 

17. Pytanie: 

W pliku : ”ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO” wpisano mieszalnik roztworów 

roboczych. Nie podano parametrów wyposażenia. Prosimy o uzupełnienie. 

Odpowiedź: MIESZALNIK ROZTWORÓW ROBOCZYCH: 

 

Dozownik sterowany mikroprocesorem do wytwarzania płynnych środków dezynfekcyjnych i 

czyszczących.  Konstrukcja z obudową ze stali nierdzewnej. 

 

   * Optyczne wyświetlanie operacji dozowania, nieprawidłowego działania i wad 

produktu lub wody 
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   * Lanca zasysająca z elektrodami do sygnalizowania pustego stanu 

   * Ograniczenie przepływu za pomocą regulatorów przepływu 

   * Automatyczne zatrzymanie pracy urządzenia w przypadku braku zasilania, 

niedoboru produktu lub wody bądź braku przepływu produktu 

 

   * Moc: Szybkość dostarczania roztworu: maks. 850 l/h (bez 

ciśnienia) 

   * Zakres ustawień: 0,25-3,0% ciągły 

   * Ciśnienie przepływu wody min. 0,16-0,7 MPa (1,6-7,0 barów) 

   * Temperatura wody na wejściu maks. 30 °C 

   * Zasilanie elektryczne: AC 230 V 

   * Napięcie robocze: zmienne 24 V 

   * Klasa zabezpieczenia II. 

18. Pytanie: 

W pliku : ”ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO” wpisano zmywarkę do naczyń 

wbudowana. Nie podano parametrów wyposażenia. Prosimy o uzupełnienie. 

Odpowiedź: Profesjonalna zmywarka gastronomiczna (zmywarko-wyparzarka) przeznaczona do 

mycia szkła, sztućców i  talerzy. Wyposażone w dozowniki do płynu myjącego oraz 

nabłyszczającego, dzięki czemu dozowanie środków chemicznych odbywa się całkowicie 

automatycznie. W komplecie uniwersalny kosz na szkło i pojemnik na sztućce. Do prawidłowej 

pracy zmywarki do szkła powinno się stosować uzdatniacz wody w celu ochrony przez osadzaniem 

się kamienia.  Zasilanie 230/400V, max 6kW. Wymiary: ok. 565x665x835mm 

 

19. Pytanie: 

W pliku : ”ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO” wpisano półkę łazienkową wg. 

opracowania architektury – zestawienie mebli. W tymże dokumencie jest jedynie wykaz 

symboli, bez wymagań technicznych. Prosimy o uzupełnienie. 

Wg rysunków architektury  (rys. AR_PW_ZMW_01) 

 

20. Pytanie: 

W zakresie wyposażenia są pewne niejasności. Dokument o nazwie ”ZESTAWIENIE 

WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO” różni się od wyposażenia wyszczególnionego w opisie 

technologii wyposażenia oraz wyposażenia wrysowanego na aranżacji pokoi. Prosimy o 

odpowiedź, jakie wyposażenie należy ująć w ofercie.  
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Edytowalna tak 

Odpowiedź: Wyposażenie wnętrz zostały uszczegółowione w tabeli 

00_PRZEDMIARY\01_ARCH_KONST_TECH/ 

 

21. Pytanie: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza do wyceny wyposażenie równoważne lub 

zamienne. 

Odpowiedź: Projekt podaje jedynie parametry, także pytanie o wyposażenie równoważne lub 

zamienne nie jest zasadne. Każdorazowo w doborze wyposażenia należy uzyskać zgodę Projektanta 

i Zamawiającego. 

 

22. Pytanie: 

W związku z tym że przedmiot zamówienia obejmuje budowę „pod klucz” nowego budynku 

ZOL oraz zakup, dostawę i montaż wyposażenia technicznego pomieszczeń budynku oraz 

przyjętym wynagrodzeniem kosztorysowym prosimy o przekazanie przedmiaru lub 

zestawienia wyposażenia które należy wycenić w ofercie.  

Odpowiedź: Przekazano przedmiary oraz zestawienie wyposażenia technologicznego z 

podaną ilością wyposażenia będącego przedmiotem przetargu. 

 

23. Pytanie: 

W załączniku nr 8 do SIWZ Zamawiający żąda złożenia wypełnionej odpowiednio do 

przedmiotu jego oferty Tabeli nr 2. Tabela ta zawiera tylko jeden parametr: 

L.p. PARAMETR  PUNKTACJA 
PARAMETR 

OFEROWANY 
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1.  

Integracja z systemem klasy HIS pracującym w ZOL tj. Medicus 

On Line, produkcji Atende Medica Sp. z o. o.  

W przypadku zadeklarowania TAK – wymagane jest załączenie 

do oferty oświadczenie producenta systemu Atende Medica 

Sp. z o. o. o zagwarantowaniu wykonania integracji dla 

wskazanego wykonawcy. Oświadczenie musi zawierać 

zobowiązanie, że system HIS w ramach integracji będzie 

posiadał dwukierunkową wymianę danych z oferowanym 

systemem przywoławczym w zakresie wymaganym przez 

SCOL, oraz że integracja ta będzie objęta gwarancją 

producenta systemu HIS, przez cały okres gwarancji 

zadeklarowany przez Wykonawcę nawet w przypadku jego 

upadłości lub nie realizowaniu przez niego usługi gwarancyjnej 

w tym zakresie. Oświadczenie to musi być wystawione zgodnie 

z zasadami reprezentacji. Brak oświadczenia lub 

zadeklarowanie nie spełniania tej funkcjonalności spowoduje 

przyznanie 0 Pkt. 

Oświadczenie, o którym wyżej mowa nie podlega 

uzupełnieniu. 

Nie – 0 Pkt. 

Tak – 20 Pkt 

TAK 

NIE 

(uwaga 

odpowiednio 

do oferty 

zakreślić 

właściwą 

odpowiedź) 

 

Prosimy o potwierdzenie, że jest to jedyny parametr punktowany. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

24. Pytanie: 

Wg załącznika nr 8 w razie zaoferowania dodatkowo punktowanej funkcjonalności wraz z 

ofertą złożone ma być oświadczenie, o którym mowa w Tabeli nr 3. Tabela nr 3 nie istnieje. 

Prosimy o wyjaśnienie. 

Odpowiedź: W treści załącznika nr 8 pojawiła się oczywista omyłka, albowiem wraz z ofertą 

ma być złożone oświadczenie, o którym mowa w Tabeli nr 2. 
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25. Pytanie: 

Zgodnie z SIWZ w zakresie Wykonawcy jest również usuwanie odkrytych niewybuchów i 

niewypałów. W związku z tym prosimy o informację czy Zamawiający sprawdził teren 

inwestycji pod kątem powyższych materiałów niebezpiecznych przez wyspecjalizowane osoby 

oraz może potwierdzić, że teren był wolny od tego typu materiałów?  

Odpowiedź:  Zamawiający wykreśla zapisy dot. niewybuchów i niewypałów.  

 

26. Pytanie: 

Zgodnie SIWZ w zakresie Wykonawcy jest również sporządzenie w miarę konieczności: 

projektów wykonawczych, rys. warsztatowych, obliczeń, ekspertyz oraz innej tego rodzaju 

dokumentacji. W związku z tym prosimy o informację jakie zakresy projektów wykonawczych 

zawierają braki, których zaprojektowanie należy doliczyć do oferty? 

Odpowiedź: Zamawiający zwraca uwagę na to, że cytowane wyżej postanowienie dotyczy 

m.in. projektów wykonawczych, rysunków warsztatowych, obliczeń, ekspertyz oraz innej tego 

rodzaju dokumentacji, które są niezbędne do realizacji robót budowlanych zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej. To wykonawca decydować będzie czy te dokumenty są mu niezbędne czy 

nie do realizacji robót i stosownie do swoich potrzeb przygotuje takie dokumenty. Zamawiający 

nie będzie odpowiedzialny za ich przygotowanie i ich nie zapewnia. Kompletna dokumentacja 

projektowa jaką posiada Zamawiający została udostępniona wykonawcom. 

 

W gestii Wykonawcy leży sporządzenie rysunków roboczych i warsztatowych na podstawie 

przekazanego projektu wykonawczego. 

 

27. Pytanie: 

Zgodnie z SIWZ roboty budowlane można wykonywać w godzinach, od 8 do 20. Prosimy o 

zmianę tego zapisu, poprzez możliwość rozpoczynania pracy od godziny 7.  Związane jest to z 

standardowym czasem pracy na budowach. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza wykonywanie prac w godzinach od 7 do 

20. 

 

28. Pytanie: 

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli wykonawca nie zna nazw podwykonawców na etapie 

składania oferty to nie musi ich podawać w formularzu ofertowym. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
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29. Pytanie: 

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca wypełniając JEDZ może ograniczyć się do wypełnienia 

w części IV „kryteria kwalifikacji“ jedynie punktu  α „Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich 

kryteriów kwalifikacji“ i nie musi wypełniać sekcji A, B, C, D. 

Zamawiający potwierdza. 

 

30. Pytanie: 

Prosimy o zmianę zapisu SIWZ – punkt 2.2 stron 14 poprzez dopisanie pomiędzy 

dopuszczonymi formatami danych słów „lub”. Aktualny wymóg opisuje wymagania, aby 

Wykonawca złożył każdy z dokumentów w trzech osobnych formatach.  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty w jednym ze wskazanych formatów danych, 

a nie w każdym z wymienionych. 

 

31. Pytanie: 

W celu określenia kompletności udostępnionych przedmiarów robót prosimy o podanie nazw 

oraz spisu przedmiarów jakie należy dołączyć do oferty jako kosztorysy ofertowe. 

Odpowiedź:  

1. Przedmiar architektury i konstrukcji (PRZEDMIAR_prd_bud) 

2. Przedmiary instalacje sanitarne (MEH CO-CT-WL PRZEDMIAR, MEH PRZYŁĄCZA PRZEDMIAR, 
MEH WENTYLACJA PRZEDMIAR, MEH WOD-KAN PRZEDMIAR) 

3. Przedmiar instalacje elektryczne i teletechniczne (ZOL Mehoffera elektryczne i teletechniczne 
przedmiar) 

4. Przedmiar branża drogowa (100-287 Przedmiar_drogówka) 

5. Zestawienie wyposażenia technologicznego (zestawienie wyposażenia technologia) 

 

32. Pytanie: 

Prosimy o potwierdzenie, że oferowany okres gwarancji nie obejmuje gwarancji na urządzenia, 

dla których okres gwarancji należy przyjąć zgodnie z gwarancją producentów, tj. minimum 36 

miesięcy.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ Rozdział XIV Kryteria oceny oferty ppkt 

3. Oraz umowy: paragraf 10 ust. 10 
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33. Pytanie: 

Prosimy o potwierdzenie, że jedynymi dokumentami składanymi wraz z ofertą są dokumenty 

opisane w punkcie 6 na stronie 15 SIWZ, tj.: Formularz ofertowy, Szczegółowe kosztorysy 

ofertowe, Tabela – załącznik nr 8 do SIWZ wraz z oświadczeniem producenta systemu Atende 

Medica Sp. z o. o. o, JEDZ, Wadium, Pełnomocnictwo, Zobowiązanie innego podmiotu. 

Odpowiedź: Zamawiający w siwz precyzyjnie wskazał jakie dokumenty muszą być złożone wraz 

z ofertą. 

 

34. Pytanie: 

Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie węzła ciepła, zlokalizowanego w pomieszczeniu 

WS.020, nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania. 

Odpowiedź: Tak, nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania. 

 

35. Pytanie: 

Wnosimy o zmianę sposobu płatności za wykonane prace opisanego we wzorze umowy w § 5. 

W pkt 3 tego paragrafu opisano, że płatność za wykonane roboty nastąpi w transzach zgodnie 

z etapami określonymi w § 2 ust. 2 umowy z tym, że nie częściej niż co 60 dni. Wnosimy, aby 

płatności następowały w odstępach maksymalnych 60 dni zgodnie z zaawansowaniem prac 

niezależnie od wykonanego etapu, ponieważ np.: Etap III będzie trwał ok 7 miesięcy więc 

zgodnie z aktualnymi zapisami Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za prace wykonane w tym 

etapie dopiero po 210 dniach. Ponadto Etap III jest najbardziej kosztowny, a jego wartość 

przekroczy 50% wartości umowy. Takie opóźnienie w płatnościach znacznie podnosi cenę 

oferty oraz skutkuje odstąpieniem wielu Wykonawców od udziału w postępowaniu.  

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść § 5 ust. 3 wzoru umowy nadając mu następującą 

treść: 

„Rozliczenie za wykonane roboty następować będzie odpowiednio do zaawansowania realizacji 

robót, na podstawie protokołów częściowych robót oraz odbioru końcowego, podpisanych 

przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy, w ten sposób, że odrębnym rozliczeniom 

podlegać będą etap I i podetapy etapu I, a pozostałe etapy rozliczane będą stosownie do 

postępu prac, nie częściej niż co 60 dni, za wyjątkiem sytuacji zakończenia danego etapu i w 

takiej sytuacji rozliczenie nastąpić może po zakończeniu etapu.  
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Faktury częściowe mogą zostać wystawione i opłacone do maksymalnej łącznej wysokości 90% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. Część wynagrodzenia płatna po 

odbiorze końcowym (odliczona zostanie z płatności za etap III i IV).” 

 

36. Pytanie: 

Czy pod pojęciem etapów za które będzie wypłacane wynagrodzenie należy rozumieć również 

podetapy? 

Odpowiedź: Tak, zamawiający potwierdza, ponadto zamawiający zmodyfikował treść § 5 ust. 

3 wzoru umowy. 

 

37. Pytanie: 

Wnioskujemy o usunięcie z § 5 ust 2 zapisu mówiącego, że wynagrodzenie w żadnym jednak 

przypadku nie może być wyższe od ceny określonej w § 5 ust. 1 Umowy. Zapis ten jest w 

sprzeczności z ideą rozliczenia kosztorysowego i wskazuje na ryczałt. Nie ma podstaw do 

założenia, że w przedmiarach robót ujęto wszystkie roboty konieczne do zrealizowania 

zamówienia oraz że ilości robót są wystarczające. Jakie rozwiązania posiada Zamawiający w 

sytuacji gdy rzeczywista ilość wykonaych robót będzie większa niż w przedmiarach? Czy 

wszystkie ilości robót w przedmiarach są większe niż wynikające z dokumentacji postępowania 

i gwarantują nieprzekroczenie ceny określonej w § 5 ust. 1 Umowy? Jaką gwarancję mają 

wykonawcy że wypełniając przedmiary robót Zamawiającego otrzymają wynagrodzenie za 

wszystkie wykonane prace wynikające z SIWZ, Dokumentacji projektowej i umowy?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę powyższego postanowienia. 

Przekroczenie ilości wykonanych prac jest ryzykiem wykonawcy, które powinien odpowiednio 

skalkulować w swych cenach jednostkowych. Obowiązkiem wykonawcy jest wykonanie całego 

obiektu w cenie maksymalnej tj. nie przekraczającej wartości, o której mowa w § 5 ust. 1 

Umowy. 

 

38. Pytanie: 

W § 1 wzoru umowy w ust. 3. Zamawiający określił, że: „w przypadku kiedy w trakcie 

wykonywania przedmiotu zamówienia niezbędne będzie usunięcie kolidujących drzew, 

Wykonawca przygotuje i złoży na własny w imieniu i na rzecz Zamawiającego wniosek o 

pozwolenie na wycinkę, a po jej uzyskaniu dokona ich wycinki. Wszelkie koszty z tym związane 

ponosi Wykonawca.” Czy na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę i sporządzania 

dokumentacji projektowej nie określono kolizji z istniejącym drzewostanem? 
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Odpowiedź: Zamawiający usunął wszystkie kolidujące drzewa zgodnie z projektem 

budowlanym, natomiast ten zapis dotyczy się ewentualnego, nieprzewidzianego wycięcia w 

trakcie realizacji inwestycji. 

 

39. Pytanie: 

Czy Zamawiający występował o zgody na usunięcie drzew kolidujących z planowaną 

inwestycją? 

Jeśli tak to prosimy o przekazanie dokumentów decyzyjnych w tym zakresie. 

Odpowiedź: Tak, drzewa zostały usunięte.  

 

40. Pytanie: 

W jaki sposób Wykonawcy mają ująć w ofercie koszty związane z złożeniem wniosku o wycinkę, 

koszty opłat lub innych czynności wynikających z decyzji administracyjnych? Tego typu koszty 

powinien ponosić Zamawiający jako inwestor mający możliwość występowania do organów 

administracji publicznej z odpowiednimi wnioskami. Wykonawcy nie mają zdolności prawnej 

do uzyskiwania na etapie przetargu tego typu informacji. Wykonawcy mogą jedynie wycenić 

roboty polegające na wycince drzew.  

Odpowiedź: Ewentualne koszty wycinki powinny być ujęte w cenach jednostkowych jako ryzyko 

wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje dla wycinki osobnej pozycji cenowej. 

 

41. Pytanie: 

W dokumentacji przetargowej nie opisano szczegółowo prac związanych z 

zagospodarowaniem terenu. Brak danych na temat nowych nasadzeń, elementów małej 

architektury, miejsca do gry w bule itp. Prosimy o wyjaśnienie jaki zakres prac dotyczący 

zagospodarowania terenu należy ująć w ofercie. 

Odpowiedź: Wg projektu gospodarki zielenią oraz przedmiaru (lp. 2.4-6). 

 

42. Pytanie: 

Prosimy o przekazanie projektu zieleni na podstawie, którego sporządzono przedmiar robót z 

informacjami o wielkości i wieku drzew i krzewów do nasadzenia. 

Odpowiedź: Przekazano jako załącznik do architektury. 

 

43. Pytanie: 

Prosimy o przekazanie kopii pozwolenia na budowę. 
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Odpowiedź: Zamawiający udostępnia pozwolenie na budowę na swojej stronie www. 

 

44. Pytanie: 

Prosimy o przekazanie opracowania dotyczącego rozbiórki budynku kotłowni zlokalizowanego 

w północno-zachodniej części terenu inwestycji. Czy w tym budynku zostały zdemontowane 

wszystkie instalacje i kotły? 

Odpowiedź: Budynek kotłowni, nie podlega rozbiórce przez Wykonawcę. 

 

45. Pytanie: 

Czy w zakresie Wykonawcy jest likwidacja i przełożenie kolidujących sieci uzbrojenia 

podziemnego tj. gazociągu, wodociągu, sieci kanalizacyjnej, sieci elektroenergetycznej? Jeśli 

tak to prosimy o przekazanie dokumentacji w tym zakresie i uzupełnienie przedmiarów robót. 

Odpowiedź: Nie przewiduje się odrębnej dokumentacji na likwidację wodociągu i kanalizacji. 

Sieci te należy likwidować w ramach postępu robót budowlanych. 

W przypadku przyłącza gazowego należy postępować zgodnie z warunkami likwidacji przyłącza 

gazu wydanymi przez PSG w dniu 13.12.2018. 

W przypadku instalacji elektrycznych- dokumentacja zawiera rysunki z demontażami oraz 

przekładkami. Pozycje zawarte są w przedmiarze robót.  

 

46. Pytanie: 

W związku z koniecznością poniesienia znacznego nakładu pracy przy opracowaniu kosztorysów 

z przedmiarów załączonych przez Państwa w formacie PDF, wnioskujemy o przesłanie 

przedmiarów w formie edytowalnej *ATH, *KST, *ZUZ pozwalających na import przedmiotowych 

przedmiarów do programów kosztorysowych bez ich żmudnego przepisywania. Prosimy – w 

miarę możliwości – o szybką odpowiedź i decyzję. 

Odpowiedź: Zamawiający udostępnij dokumentację na stronie www. 

 

47. Pytanie: 

W dokumentacji PW_OPIS_TOM IA w pkt. 4.2.5 jest mowa o wyburzeniach – jednakże w dalszej 

części tego samego punktu jest mowa o tym, iż rozbiórka kotłowni będzie przedmiotem innego 

opracowania. Prosimy o wyjaśnienie, czy w/w wyburzenia są również przedmiotem toczącego 

się postępowania? Jeśli TAK, prosimy o zamieszczenie dokumentacji technicznej obiektów 

przeznaczonych do rozbiórki. 
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Odpowiedź: Budynek kotłowni, nie podlega rozbiórce przez Wykonawcę. 

 

48. Pytanie: 

Po czyjej stronie jest wycinka istniejących drzewostanów i krzaków? 

 

Odpowiedź: Jest to obowiązek wykonawcy i jego koszt, który powinien być uwzględniony jako 

ryzyko w innych cenach jednostkowych. 

 

49. Pytanie: 

Wnioskujemy o przekazanie dokumentacji technicznej, która pozwoli zinwentaryzować ilość 

starych dróg i chodników do demontażu. 

Odpowiedź: Wg projektu zagospodarowania terenu 

 

 

50. Pytanie: 

W opisie technicznym drzwi wewnętrzne drewniane mają charakteryzować się parametrem  RW 

32dB. Czy ten wymóg dotyczy wszystkich drzwi wewnętrznych, w tym do łazienek i składzików. 

Odpowiedź: Drzwi RW 32dB do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt osób 

 

51. Pytanie: 

Wnioskujemy o potwierdzenie, iż w zakres wyceny wchodzi również wyposażenie 

technologiczne wyszczególnione w załączniku nr 1 (Zestawienie Wyposażenia 

Technologicznego) w PWI_TOM I Architektura_TOM IB Technologia medyczna_01 PROJEKT. 

Odpowiedź: W zakres przetargu wchodzi wyposażenie technologiczne opisane ilościowo w 

zestawieniu. 

 

52. Pytanie: 

W opisie technologii znajdującym się w PWI_TOM I Architektura_TOM IB Technologia 

medyczna_01 PROJEKT znajdują się elementy wyposażenia niewyszczególnione w załączniku nr 

1 np. 

• w pomieszczeniu „0.WS.011. WC personelu” znajduje się (a) umywalka z 

doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków i (b) miska ustępowa 

z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem ścieków; 
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• w pomieszczeniu „0.WS.16. Sanitariat personelu” znajduje się  (a) umywalka z 

doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków x2, (b) miska 

ustępowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem ścieków, (c) natrysk z 

doprowadzeniem ciepłej i zimnej wody i odprowadzeniem ścieków; 

• itd. 

Wnioskujemy o potwierdzenie, że brakujące elementy w załączniku nr 1 nie stanowią 

przedmiotu niniejszego zamówienia. 

Odpowiedź: Armatura sanitarna (umywalki, miski ustępowe, baterie itp.) wchodzą w zakres 

zamówienia, ujęte zostały w przedmiarach branży sanitarnej. Ponadto w zakres przetargu 

wchodzi wyposażenie technologiczne opisane ilościowo w zestawieniu. 

 

53. Pytanie: 

Wnosimy o udostępnienie dokumentacji w formacie DWG. Deklarujemy, że prawa autorskie 

będą zachowane. Z uwagi na czas zbliżający nas do złożenia oferty sprawa przekazania tej 

dokumentacji staje się kluczowa, aby profesjonalnie dokonać wyceny robót budowlanych. 

Odpowiedź: Udostępniono. 

 

54. Pytanie: 

Na terenie inwestycji znajduje się według naszych szacunków ok. 9800 m3 odpadów różnego 

asortymentu oraz gruntu rodzimego. Wnosimy o wyjaśnienie, czy po stronie Wykonawcy jest 

usunięcie zalegających odpadów wraz z ich utylizacją po przekazaniu placu budowy. 

Odpowiedź: Zamawiający na własny koszt usunie zalegający gruz. 

 

55. Pytanie: 

Czy zamawiający zamierza poddać recyklingowi na własnym terenie materiały z rozbiórki dróg 

nadające się do powtórnego użycia? Jeśli odpowiedź jest pozytywna, wnosimy o wskazanie 

zakresu dróg/parkingu do odtworzenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie ma zamiaru poddawać recyklingowi ww. materiałów.  

 

56. Pytanie: 

Podczas wizji lokalnej poinformowano, że kotłownia w nowym obiekcie ma zasilać docelowo 

wszystkie budynki ulokowane na terenie ZCOL. Przekazano nam również informację, że nowa 

kotłownia musi być wybudowana i uruchomiona przed rozbiórką starej. Wnioskujemy o 
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informację czy przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzeń 

kotłowni. 

Odpowiedź: Budynek kotłowni nie podlega rozbiórce  i nie jest przedmiotem niniejszego 

postępowania.  

 

57. Pytanie: 

Prosimy o udostępnienie rysunków w formacie edytowalnym dwg. 

Odpowiedź: Zamawiający udostępnił dokumentację na stronie www. 

 

58. Pytanie: 

Prosimy o podanie parametrów współczynnika przewodzenia ciepła λ jakie powinien spełniać 

polistyren: XPS gr. 20 cm (przeznaczony do ocieplenia fundamentu); EPS100 gr. 12 i 6 cm 

(przeznaczony do warstw posadzki) EPS gr. 12 cm (przeznaczony do wewnętrznego ocieplenia 

attyki). 

Odpowiedź: Współczynnik przewodzenia ciepła (10 °C) λ [W/(mK)] < 0,032 

 

59. Pytanie: 

Prosimy o podanie oczka i średnicy siatki stalowej przeznaczonej do zazbrojenia posadzek. 

Odpowiedź: Fi 8 co 150 mm 

 

60. Pytanie: 

Prosimy o zdefiniowanie sposobu wykończenia „korytek odwodnieniowych” na dachu poprzez 

podanie materiałów. 

Odpowiedź: Zgodnie z wykończeniem stropodachu – papa termozgrzewalna 

 

61. Pytanie: 

Prosimy o zdefiniowanie parametrów styropianu występującego w poz. 143 przedmiaru 

budowlanego (współczynnik przewodzenia ciepła λ, grubość, wytrzymałość) i podanie jego 

lokalizacji. 

Odpowiedź: Podbitka 
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62. Pytanie: 

W przedmiarze budowlanym, w poz. 153 i 154 występują płytki klinkierowe o wym. 25x6 cm. 

W opisie architektury występują płytki o wymiarze 215x22x65 mm. Prosimy o jednoznaczne 

zdefiniowanie wymiaru wraz z dopuszczalną tolerancją. 

Odpowiedź: Dokumentem nadrzędnym jest projekt architektury. Tolerancja +- 10%. 

Poprawiono w przedmiarze. 

63. Pytanie: 

Prosimy o udostępnienie zestawienia konsol stalowych celem poprawnego wycenienia pozycji 

nr 155 przedmiaru budowlanego: „Obramienia otworów - przekrój elementu do 0,03 m2 - 

płytka betonowa gr. 40mm na konsoli ze stali ocynkowanej”. 

Odpowiedź: 

 

 

Odpowiedź: Projekt architektury pokazuje wytyczne, natomiast w gestii Wykonawcy pozostaje 

sporządzenie projektu warsztatowego mocowania obramowań i związanych z tym obliczeń. 

Wymiary konsol zależne będą od ostatecznych ciężarów dobranych betonowych obramowań. 

 

64. Pytanie: 

Na rys. detali (np. strefy wejściowej) występują elementy nie ujęte w przedmiarze. Są to folia 

EPDM, wełna mineralna, blacha stalowa, blacha aluminiowa. Prośba o uzupełnienie 

przedmiaru o brakujące pozycje. 

Odpowiedź: Uzupełniono. 
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65. Pytanie: 

Prosimy o zdefiniowanie parametrów materiału z jakiego mają zostać wykonane „ścianki 

systemowe składane” występujące w poz. 55 przedmiaru budowlanego. Prosimy o 

przedstawienie ich na rysunku zestawieniowym i podanie ich lokalizacji. 

Odpowiedź: Wybór systemu w gestii Wykonawcy (do akceptacji Projektanta), lokalizacja wg 

rzutów architektury (sala dzienna oraz sala rehabilitacyjna). 

 

66. Pytanie: 

Prosimy o podanie głównych parametrów opraw oświetleniowych celem umożliwienia 

łatwiejszego ich doboru. 

Odpowiedź: Oprawy zastosowane w projekcie są typowymi rozwiązaniami rynkowymi. 

Dostarczy je większość producentów. Przykładowi producenci: BD-LUX, FLOS, PROLIGHT, 

FAGERHULT. Typy należy rozpatrzeć w korelacji z architekturą i typem zastosowanego sufitu. 

Podstawowe parametry podano na rzucie instalacji oświetleniowej. Dobierając producenta 

należy przedstawić projektantowi inst. Elektrycznych obliczenia, a architektowi karty 

katalogowe opraw do akceptacji. 
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67. Pytanie: 

Proszę o potwierdzenie że w zapisie: „Szklenie poniżej wysokości h=110cm o podwyższonej 

wytrzymałości” (opis techniczny str. 25) wysokość 110 cm jest mierzona od wierzchniej 

warstwy posadzki. 

Odpowiedź: Potwierdzamy. 

 

68. Pytanie: 

Czy jeżeli tylko dolny fragment szyby zawiera się w strefie poniżej wys. 110cm, to czy cała szyba 

powinna zostać wykonana jako „o podwyższonej wytrzymałości”? 

Odpowiedź: W takim wypadku cała szyba powinna zostać wykonana jako „o podwyższonej 

wytrzymałości 

 

69. Pytanie: 

Prosimy o doprecyzowanie zapisu umownego z § 2 ust. 4 w jakim terminie Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do przejęcia terenu budowy. Proponujemy aby nie było to więcej niż 5 dni od daty 

podpisania umowy.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis w umowie. 

 

70. Pytanie: 

Prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczącej  pkt. 8.16 w którym Zamawiający wskazuje, ze wskaże 

wykonawcy punkt poboru energii elektrycznej i wody w stosunku do zapisów z  Umowy  §4 ust. 13 

– w którym Zamawiający na Wykonawcę nakłada obowiązek doprowadzenia mediów na plac 

budowy i zawarcie we własnym imieniu i na własną rzecz umów o dostawę mediów. Prosimy o 

jednoznaczne opisanie w jaki sposób będą zapewnione media na placu budowy i w jaki sposób ma 

zostać to skalkulowane w ofercie?  

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że po stronie wykonawcy leży zapewnienie sobie 

doprowadzenia mediów na plac budowy i zawarcie we własnym imieniu i na własną rzecz umów o 

dostawę mediów. Dla uniknięcia wątpliwości zamawiający wykreśla z pkt 8.16 rozdziału II siwz 

następującą część tego postanowienia „miejsce ustawienia zaplecza oraz punkt poboru energii 

elektrycznej i wody wskaże wykonawcy upoważniony przedstawiciel Zamawiającego w terminie 7 

dni od dnia podpisania umowy”. 
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71. Pytanie: 

Prosimy o wyjaśnienie treści umowy § 10 ust. 4. Zamawiający wskazuje w nim że w okresie 

gwarancji Wykonawca jest obowiązany nieodpłatnie do przeglądu i serwisu central wentylacyjnych 

– a okres gwarancji całości robót może wynosić od 36 do 72 miesięcy. Jednocześnie w ust. 10 

Zamawiający wskazuje że niezależnie od powyższych zobowiązań i obowiązków – urządzenia 

dostarczane przez wykonawcę muszą być objęte gwarancją nie krótszą niż 24 miesiące od daty 

odbioru końcowego. Czy oznacza to według Zamawiającego, że okres gwarancji na urządzenia 

(centrale wentylacyjne) będzie tożsamy z okresem gwarancji na cały zakres robót (od 36 do 72 

miesięcy?)  

Odpowiedź: W przywołanym ust. 10 mowa jest o gwarancji producenta urządzenia, a nie 

wykonawcy, tymczasem w § 10 ust. 1 mowa jest o gwarancji wykonawcy. W konsekwencji z jednej 

strony wykonawca udziela własnej gwarancji na podstawie § 10 ust. 1, a dodatkowo w odniesieniu 

do urządzeń muszą one być objęte także gwarancja producencką, na zasadach określonych w § 10 

ust. 10. 

 

72. Pytanie: 

Prosimy o wyjaśnienie czy okres gwarancji na urządzenia (przykładowo ale nie wyłącznie 

klimatyzacja, wentylacja, urządzenia grzewcze) opisane w § 10 ust. 10 ma wynosić tyle ile okres 

gwarancji dla robót budowlanych (od 36 do 72 miesięcy) czy nie mniej niż 24 miesiące zgodnie z 

gwarancją producenta?  

Odpowiedź: Okres gwarancji udzielanej przez Wykonawcy regulowany jest § 10 ust. 1 umowy i 

musi być z nim zgodny, a dodatkowo w odniesieniu do urządzeń muszą być one objęte gwarancją 

ich producenta na zasadach określonych w § 10 ust. 10 umowy. 

 

73. Pytanie: 

Prosimy o zmianę zapisów umownych § 11 ust. 1 pkt 1 na naliczanie kar umownych od wysokości 

0,1 % kwoty netto dla każdego z etapów.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

74. Pytanie: 

Prosimy o zmianę zapisów umownych § 11 ust. 1 pkt 2 zmianę kwoty kar umownych z 0,2 % kwoty 

netto umowy określonej w § 5 ust. 1 na wartość 0,2 % umowy wartości wady z kosztorysu 

ofertowego LUB 0,02 % wartości etapu którego dotyczy dana wada.  
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę., jednakże dokonał 

modyfikacji ww. zapisu  (załącznik nr 7- po modyfikacji z dnia 15.07.2019r.) 

 

75. Pytanie: 

Prosimy o dopisanie do § 11 ust. 7 w którym zostanie zapisane ograniczenie kar umownych do 

wartości 10 % kwoty umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

76. Pytanie: 

Prosimy o zmianę kary Umowne z § 11 ust. 1 pkt 7 z wartości 0,1 % na wartość 0,02 %.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

77. Pytanie: 

Prosimy o zmianę w § 11 i § 14 słowa „opóźnienie” na „zwłoka”.  

Odpowiedź: Zamawiający zmienia § 11 ust. 1 pkt 1 i 2 w ten sposób, że wyrażenie „opóźnienie” 

zamienia na „zwłoka”. W pozostałym zakresie Zamawiający podtrzymuje dotychczasową treść. 

78. Pytanie: 

W opisie technicznym w punkcie 8.1.4 Stolarka okienna pojawia się zapis „Szkło zespolone 

dwukomorowe o współczynniku przenikania ciepła Ug = 0,5 W/(m²K).Całkowity współczynnik 

przenikania ciepła dla okna nie może przekraczać Uw = 0,9 W/(m²K).”  poniżej zaś podane są inne 

parametry „Szklenie: Szyby dwukomorowe Ug=0,6W/m²”. Prosimy o podanie jednoznaczne 

parametrów jakie mają spełniać szyby okienne które są  przedmiotem zamówienia. 

Odpowiedź: Podano jednoznaczne parametry (odmienne dla fasady oraz okien) 

79. Pytanie: 

Ze względu na rozbieżność w dokumentacji prosimy o określenie parametrów szyb . W opisie 

technicznym w punkcie 8.1.4 Stolarka okienna pojawia się zapis: „Dla strony wschodniej zakłada 

się parametry g<0,35, Lt>55% dla strony północnej nie definiuje się.”   W rysunkach 

zestawieniach zaś pojawia się zapis   Szyba …jeżeli strona płn to bez wymagań, w pozostałych 

przypadkach g<35, Lt>55% Prosimy o podanie jednoznaczne parametrów jakie mają spełniać 

szyby okienne które są  przedmiotem zamówienia , z podziałem na elewacje zdefiniowane w 

projekcie czyli elewacja płn-wsch, płd -zach, płn-zach, płd-wsch oraz elewacje patia. 
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Odpowiedź: Parametry dla strony północnej obejmują elewacje północno-wschodnią oraz 

północno-zachodnią. 

 

80. Pytanie: 

Prosimy o wyjaśnienie zapisu z zestawień stolarki : Szyby …Dla strony wschodniej, zachodniej oraz 

południowej zakłada się parametry g<0,35,Lt>55% dla strony północnej nie definiuje się, W 

projekcie zdefiniowane są : elewacja płn-wsch, płd -zach, płn-zach, płd-wsch oraz elewacje patia, 

w związku z tym powyższy zapis jest niejednoznaczny i może powodować odmienne interpretacje. 

Prosimy o podanie jednoznaczne parametrów jakie mają spełniać szyby okienne które są  

przedmiotem zamówienia z podziałem na elewacje zdefiniowane w projekcie. 

Odpowiedź: Parametry dla strony północnej obejmują elewacje północno-wschodnią oraz 

północno-zachodnią. 

 

81. Pytanie: 

Prosimy o przekazanie schemat szafki sieć-agregat lub wskazanie referencyjnego typu  

Odpowiedź: Wyposażenie zgodnie ze schematem energetycznym, producent dowolny. Wykonanie 

zewnętrzne z fundamentem. 

 

82. Pytanie: 

Prosimy o potwierdzenie, że pomimo zaprojektowania odbiorników kategorii 2 zasilania nie jest 

wymagana rezerwowa linia zasilająca obiekt oraz awaryjne źródło zasilania w postaci agregatu 

prądotwórczego   

Odpowiedź: Zgodnie z technologią i przeznaczeniem obiektu nie ma konieczności realizowania 2-

stronnego zasilania. Decyzja potwierdzona przez inwestora. 

 

83. Pytanie: 

Prosimy o potwierdzenie, że należy wycenić przewody w wykonaniu bezhalogenowym/niepalne. 

W projekcie zostały zastosowane kable YDY i YKY nie posiadające cech niepalności i braku 

wydzielania szkodliwych związków w czasie pożaru   

Odpowiedź: Proszę o wycenę projektu w oparciu o przewody spełniających Europejską Deryktywę 

CPR.  Projekt oraz przedmiar robót zostanie skorygowany pod kątem zamiany przewodów na 

bezhalogenowe odpowiedniej do przeznaczania budynku klasy. 
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Min. klasa CPR:   B2ca-s1b, d1, a1 (drogi ewakuacyjne) 

Min. klasa CPR:   Dca-s2, d1, a2 (poza drogami ewakuacyjnymi) 

 

84. Jakiego producenta i typy urządzeń aktywnych posiada Zamawiający. Informacja jest niezbędna do 

integracji urządzeń nowych z istniejącymi 

 

Odpowiedź: Zamawiający w obecnej chwili użytkuje przełączniki sieciowe UniFi 

 

85. Prosimy o potwierdzenie poprawności rozwiązania projektowego, gdyż w ocenie GW jest zbyt mała 

ilość urządzeń aktywnych switchy w stosunku do zastosowanych w szafach GPD i LPD patchpaneli  

Odpowiedź: Punkty GPD oraz LPD są wyszczególnione jako komplet. Wyposażenie zgodnie z 

widokiem szaf. Ilość urządzeń aktywnych jest wystarczająca do obsługi wszystkich punktów 

logicznych. 

 

86. Prosimy o wyspecyfikowanie extenderów do sieci LAN (długość >90m zgodnie z zapisami par. 7.5) 

Odpowiedź: Zadaniem wykonawcy  zaistniałej konieczności  jest dobranie odpowiednich 

extenderów przetestowanie ich poprawności działa i przedstawienia rozwiązania Zamawiającemu 

do zaakceptowania 

 

87. Czy Zamawiający posiada w istniejących budynkach system BMS jeśli tak to prosimy o podanie 

producenta i typu.  

Odpowiedź: W projektowanym budynku, nie przewiduje się systemu BMS, zarządzającego 

obiektem. 

 

88. Zgodnie z opisem technicznym pkt. 7.5 i 7.6 wymagane jest zasilanie gwarantowane z UPS do 

zasilania przełączników i serwera przez czas ok 15min natomiast w szafach GPD i LPD zostały 

zaprojektowane zasilacze UPS o czasie podtrzymania 10min. Prosimy o wyjaśnienie o jakim czasie 

podtrzymania mają być poszczególne UPSy   

Odpowiedź: Należy dobrać UPS na 10 minut. 

 

89. Prosimy o udostepnienie opracowania dot. szczegółów systemu wizualizacji, o którym mowa w 

pkt. 7.8 opisu tech.  

Odpowiedź: Szczegóły współdziałania zawarto w opisie. Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia inwestorowi uszczegółowienia wizualizacji do akceptacji. 



28 

 

 

90. Czy w zakres niniejszego postepowania wchodzi dostawa centrali telefonicznej. Jeśli tak prosimy o 

przekazanie szczegółowego opisu technicznego wraz z opisem jej integracji z innymi systemami 

przewidzianymi do zainstalowania w nowym obiekcie bądź już zainstalowanymi w pozostałych 

budynkach  

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dostawy centrali telefonicznej, wymaga integracji systemu 

przyzywowego z obecnie wykorzystywaną centralą VOIP po protokole SIP 

 

91. Prosimy o podanie informacji czy w ramach niniejszego postepowania wchodzi integracja 

poszczególnych systemów elektrycznych i teletechnicznych z systemami już zainstalowanymi w 

istniejących budynkach placówki. Jeśli integracja jest w zakresie niniejszego postepowania, 

prosimy o przekazanie szczegółowych opisów wraz ze schematami dot. integracji poszczególnych 

systemów   

Odpowiedź: Tak, wszelkie niezbędne informacje zawarte są w dokumentacji przetargowej, 

integracja w zakresie centrali telefonicznej i systemu przyzywowego. 

 

92. Prosimy o podanie producentów zainstalowanych w istniejących obiektach placówki 

poszczególnych systemów: SSP, oddymiania, CCTV, SKD, wideodomofon, RTV, przyzywowy, IP 

DECT, centrala telefoniczna, monitorowania parametrów środowiskowych, BMS 

Odpowiedź:  

MS – nie ma BMS w projektowanym budynku 

SSP – W innych budynkach funkcjonuje Polon 

Centarla telefoniczna – 3cx 

System przyzywowy – Schima, Ascom, Acerman 

Pozostałe systemy są zróżnicowane, nie ma integracji z innymi budynkami. 

93. Prosimy o podanie danych kontaktowych do firm serwisujących poszczególne systemy w 

istniejących budynkach placówki w tym SSP, CCTV, SKD, przyzywowy, IP DECT, RTV, BMS, centrala 

telefoniczna. 

Odpowiedź: Zamawiający najczęściej wykorzystuje swoje zasoby do serwisowania wyżej 

wymienionych systemów lub ogłasza konkurs na naprawę i wybiera najkorzystniejszą ofertę. 
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94. Prosimy o podanie referencyjnych producentów/typów urządzeń instalacji elektrycznych i 

teletechnicznych  

Odpowiedź:  

- obliczenia oświetlenia bazowały na oprawach BD LUX. Dopuszcza się stosowaniu urządzeń 

zamiennych o analogicznych parametrach technicznych 

- pozostałe instalacje elektryczne nie wymagały bazowania na konkretnym producencie. Parametry 

zgodnie z dokumentacją. 

- instalacje teletechniczne wypisane w poprzednich pytaniach. Dopuszcza się stosowaniu urządzeń 

zamiennych o analogicznych parametrach technicznych 

 

95. Prosimy o udzielenie informacji czy na obiekcie ma być zastosowany system BMS do zarządzania i 

monitorowania systemami instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych na obiekcie. 

Jeśli tak prosimy o podanie z jakimi systemami ma być zintegrowany i opis funkcjonalności 

poszczególnych branż.  

Odpowiedź: W projektowanym budynku, nie przewiduje się systemu BMS, zarządzającego 

obiektem. 

 

96. Czy w zakres niniejszego postepowania wchodzi wykonanie przyłącza telekomunikacyjnego? Jeśli 

tak prosimy o przekazanie stosownych uzgodnień i warunków przyłączenia od gestora/ów sieci 

oraz projektu wykonania przyłącza. 

Odpowiedź: Przedmiot zamówienia nie obejmuje przyłącze telekomunikacyjnego, będzie 

realizowane w innym postępowaniu. W ramach niniejszego postepowania wykonawca ma 

zapewnić studzienkę telekomunikacyjną  oraz trasę ze studzienki do serwerowni.  

 

97. Prosimy o przekazanie schematu ideowego i szczegółowego opisu funkcjonalności platformy PSIM. 

Z jakimi systemami ma być zintegrowana platforma? 

Odpowiedź: Przewiduje się integracje systemu KD, SSP, CCTV. Szczegóły współdziałania zawarto w 

opisie. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inwestorowi uszczegółowienia wizualizacji 

do akceptacji. 

Zamawiający nie wymaga dostawy centrali telefonicznej, wymaga integracji systemu 

przyzywowego z obecnie wykorzystywaną centralą VOIP po protokole SIP 
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98. Dostawa ilu i jakich telefonów wchodzi w zakres niniejszego postepowania:telefonów IP DECT, 

telefonów przewodowych IP zalogowanych do bramy głosowej, telefonów podłączonych do 

centrali telefonicznej zintegrowanej z brama głosową? Jakie ww telefony mają posiadać funkcje i 

parametry 

Odpowiedź: W ramach postępowania wykonawca ma dostarczyć bezprzewodowe telefony 

wykorzysujące sieć WIFI, które mają współpracować z system przyzywowym ich ilość zgodnie z 

„Wykonawca dostarczy wraz z system przyzywowym telefony IP do każdej dyżurki, pokoju 

lekarskiego, pielęgniarskiego, zabiegowego oraz do pokojów administracyjnych” 

 

99. Prosimy o wyjaśnienie odnośnie braku zasilania gwarantowanego dla sieci komputerowej? 

 

Odpowiedź: Nie wymagane, zamawiający będzie wykorzystywał stanowiskowe UPS. 

 

100. Prosimy o przekazanie informacji z i podanie producentów i typów urządzeń/aparatury 

medycznej z jaką ma być zintegrowany system przyzywowy zgodnie z wytycznymi opisanymi w pkt. 

9.2  

Odpowiedź: Brak wymagań, nie przewiduje się takiej integracji. 

101. Prosimy o podanie producent i typów urządzeń istniejącej infrastruktury Wifi  

Odpowiedź: Zamawiający wykorzystuje access poit unifi 

 

102. Prosimy o podanie wymaganej gwarancji na windy  

Odpowiedź: Windy jako urządzenia powinny być objęte gwarancją wykonawcy, o której mowa w 

§ 10 ust. 1 umowy, jak i gwarancją producenta, o której mowa w § 10 ust. 10 umowy. 

 

103. Prosimy o podanie wymaganej gwarancji na urządzenia, materiały i systemy elektryczne i 

teletechniczne i sanitarne.  

Odpowiedź: Urządzenia, materiały i systemy elektryczne i teletechniczne i sanitarne powinny być 

objęte gwarancją wykonawcy, o której mowa w § 10 ust. 1 umowy, jak i gwarancją producenta, o 

której mowa w § 10 ust. 10 umowy. 

 

104. Prosimy o udzielenie informacji czy w ofercie należy ująć przeglądy serwisowe w okresie 

gwarancji na poszczególne systemy i urządzenia. Jeśli tak prosimy o wyszczególnienie tych 
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urządzeń, systemów 

Odpowiedź: Jeżeli dla zachowania gwarancji (zarówno tej udzielanej przez wykonawcę jak i 

producenta urządzenia) urządzeń / systemów dostarczanych w ramach niniejszej umowy, 

wymagane będzie dokonywane jakichkolwiek przeglądów serwisowych wykonawca zobowiązany 

jest do ich dokonania na własny koszt. Zamawiający nie wiedząc jakie urządzenia zostaną 

zaoferowane i wbudowane i jakie będą wymagania odnośnie ich przeglądów nie jest w stanie 

wyszczególnić tych urządzeń i systemów. Koszt tych przeglądów musi być ujęty w cenie za dostawę 

danych urządzeń. 

 

105. Prosimy o przekazanie rzutów szybów windowych z podaniem wysokości nadszybia i podszybia  

 

Odpowiedź: Wysokość nadszybia +3.9m, podszybia -1.25m 

 

106. Prosimy o udzielenie informacji czy w szybach windowych należy zastosować czujki zasysające 

systemu SSP 

Odpowiedź: Zwykłe punktowe czujki dymu. Nie ma konieczności stosowania systemów 

zasysających. 

 

107. Prosimy o udostępnienie przedmiarów w formie edytowalnej (.prd, .ath, .kst) 

Odpowiedź: Udostępnione  

 

108. Prosimy o udostępnienie rysunków w formacie .dwg 

Odpowiedź: Udostępnione 

 

109. Dotyczy SIWZ punkt XI.6.2. Prosimy o możliwość złożenia kosztorysów po wyborze oferty, w 

terminie 14 dni od wezwania przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

110. Prosimy o zmianę wymogu SIWZ punkt XI.6.2 i XI.7 na kosztorysy wykonane w formie 

uproszczonej w układzie zgodnym jak w punkcie XI.7 SIWZ 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

111. Prosimy o określenie hierarchii dla dokumentacji postępowania. 
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Odpowiedź: Zamawiający bez określenia przez wykonawcę o jakie dokumenty pyta nie jest w stanie 

odpowiedzieć na tak postawione pytanie. 

 

112. Prosimy o potwierdzenie, iż wykonawca nie jest zobowiązany podać w oświadczeniu JEDZ oraz 

Formularzu ofertowym nazw podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia, jeśli na tym etapie krąg podwykonawców nie jest jeszcze mu znany i nie musi zostać 

ujawniony.  

Powyższe stanowisko wskazujące na brak konieczności podania nazw potencjalnych 

podwykonawców, w sytuacji kiedy nie jest on znany potwierdza jednolite orzecznictwo KIO, w tym 

wyrok z dnia 13 lutego 2017 r. sygn. 192/17, w którym Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, iż 

„ewentualne ograniczenie wykonawców w zakresie swobody doboru podwykonawstwa (w 

zakresie podania nazw firm podwykonawców) możliwe jest tylko na etapie realizacji zamówienia, 

gdyż niewątpliwie podwykonawstwo dotyczy właśnie tej fazy postepowania o udzielenie 

zamówienia publicznego i samo podwykonawstwo (podanie nazw firm podwykonawców) w 

świetle znowelizowanych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych ma charakter wtórny, 

istotne znaczenie ma treść oferty, w rozumieniu opisu i wskazania zakresu zobowiązania, które 

wykonawca na siebie przyjmuje i które zaciąga.” 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

113. Prosimy o wyjaśnienie zapisów SIWZ pkt. IV ust. 2 - prosimy o potwierdzenie, że w przypadku 

gdy wykonawca na tym etapie nie zna nazw podwykonawców, Zamawiający dopuszcza wpisanie 

w formularzu oferty zakresów tych części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcom i będzie to wystarczające do potwierdzenia zakresu wykonanego 

przez podwykonawców.   

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

114. Prosimy o potwierdzenie, iż prawidłowe odwołanie, o którym mowa w pkt 14 rozdziału XVI 

SIWZ to odwołanie do pkt. 13. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w pkt 14 rozdziału XVI siwz powinno być odwołanie do 

pkt 13, a nie 12.Zamawiający modyfikuje omyłkę. 
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115. Dotyczy Załącznika nr 7 do SIWZ – wzór umowy. Prosimy o uzupełnienie wzoru umowy o termin 

akceptacji przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego, o której mowa w §3 ust. 

3 wzoru umowy. 

 

Odpowiedź: Zamawiający w § 3 ust. 3 wzoru umowy po kropce dodaje: 

„Zamawiający dokona akceptacji lub zgłosi swe uwagi do Harmonogramu w terminie 7 dni od dnia 

jego otrzymania. Taki sam termin dotyczy poprawionego Harmonogramu”. 

 

116. Dotyczy Załącznika nr 7 do SIWZ – wzór umowy. Prosimy o modyfikację zapisu §5 ust. 4 wzoru 

umowy w następujący sposób: 

4. W przypadku, gdy danej czynności nie będzie wskazanej w kosztorysie ofertowym wówczas jej 

cena zostanie ustalona na podstawie aktualnego cennika Sekocenbud lub Orgbud (w zależności od 

tego, w którym będzie niższa cena). W przypadku gdy takiej pozycji nie będzie w tym cenniku 

zastosowanie znajdzie wycena indywidulana Wykonawcy uzgodniona z Zamawiającym. 

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasową treść ww. postanowienia. 

 

117. Dotyczy Załącznika nr 7 do SIWZ – wzór umowy. Prosimy o potwierdzenie, iż określony w §10 

ust 2 wzoru umowy okres gwarancji i rękojmi dotyczy wykonanych robót budowlanych (zgodnie z 

kryterium oceny ofert opisanym w rozdziale XIV pkt 3 SIWZ). 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

118. Prosimy o wyjaśnienie co jest nadrzędne w dokumentacji technicznej – opisy czy rysunki w 

przypadku ujawnienia różnic w tych dokumentach?  

 

Odpowiedź:  Dokumentację należy rozpatrywać łącznie. Każdorazowo w wypadku wykrycia 

jakichkolwiek niespójności w projekcie należy bezzwłocznie zwrócić się do Projektanta celem 

wyjaśnienia. 

 

119. Dotyczy Załącznika nr 7 do SIWZ – wzór umowy. Prosimy o wyjaśnienie kto (Zamawiający czy 

Wykonawca) ponosi koszty zakupu i wymiany materiałów eksploatacyjnych do dostarczonych i 

zamontowanych urządzeń w trakcie trwania okresu gwarancji. W przypadku gdyby koszty 

materiałów eksploatacyjnych były po stronie Wykonawcy proszę o doprecyzowanie jakie materiały 
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Zamawiający rozumie jako eksploatacyjne dla poszczególnych urządzeń w celu zachowania 

porównywalności ofert i gdzie należy je umieścić w kosztorysie.  

 

Odpowiedź:  Koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych ponosi Zamawiający. 

 

120. Dotyczy Załącznika nr 7 do SIWZ – wzór umowy. Prosimy o informację kto (Zamawiający czy 

Wykonawca) ponosi koszty wykonywania przeglądów i serwisowania dostarczonych i 

zamontowanych urządzeń w trakcie trwania okresu gwarancji. Prosimy o definicję „przeglądu” i 

„serwisowania”.  

 

Odpowiedź: Koszty przeglądów i czynności serwisowych ponosi Wykonawca. Pojęcia „przeglądu” i 

„serwisowania” są powszechnie przyjęte. Oczywiste jest, że zamawiający na własny koszt użytkuje 

budynek i zamontowane / dostarczone urządzenia, niemniej niekiedy dla utrzymania gwarancji 

(szczególnie producenta) niezbędne jest dokonywane okresowych przeglądów (celem sprawdzenia 

czy są jakieś wadu lub uszkodzenia) urządzeń, część producentów wymaga przeprowadzenia takich 

przeglądów np. przez ich autoryzowanych partnerów, przy czym usługa ta jest płatna. Zamawiający 

wymaga, aby w takim przypadku tego rodzaju przegląd był dokonany bez dodatkowego obciążania 

zamawiającego jego kosztami. Koszty te powinny być pokryte przez wykonawcę i uwzględnione w 

ofercie. 

 

121. Zapisy SIWZ. Zamawiający w rozdziale VI SIWZ pkt. 1.2.2.3 SIWZ wymaga aby wykonawca 

osiągnął średni roczny przychód netto ze sprzedaży w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w wysokości co najmniej 20 000 

000,00 PLN(dwadzieścia milionów złotych). 

Prosimy o informację czy Wykonawca dla potwierdzenia spełnienia powyższego warunku 

zobowiązany będzie przedłożyć dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1) Rozporządzenia w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia.  

 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść siwz dodając w rozdziale VIII pkt 2.14 o następującej 

treści: „odpowiednia część sprawozdania finansowego wskazująca na przychody wykonawcy, to 

jest przykładowo  rachunek zysków i strat, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane 

jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli 
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podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również 

odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych 

do sporządzenia rachunku zysków i strat będącego częścią sprawozdania finansowego, innych 

dokumentów określających przychody wykonawcy - za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres; jeżeli z uzasadnionej przyczyny 

wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których wyżej, 

zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 

ust. 2c Pzp” 

 

122. Prosimy o wykreślenie zapisu §10 ust. 8 wzoru umowy. Kwestie wystąpienia wad istotnych 

reguluje §7 ust. 9 wzoru umowy. 

 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia § 10 ust. 8 wzoru umowy, nadając mu następujące brzmienie: 

„W razie stwierdzenia w toku odbioru istotnych wad wykonanych robót Zamawiający, których 

usunąć się nie da, może odstąpić od umowy bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy 

do usunięcia wad. Istotność wady zachodzi w razie niemożności używania lub znacznego 

ograniczenia możliwości używania całości lub części przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.  

 

123. Prosimy o potwierdzenie, że gwarancja, o której mowa w pkt. XIV ppkt. 3 SIWZ oraz paragrafie 

10 pkt. 1 i 2 Umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) dotyczy tylko robót budowlanych i nie obejmuje swoim 

zakresem urządzeń i materiałów, które mają być zainstalowane w budynku. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

124. Prosimy o potwierdzenie, że sformułowanie „całość zakresu przedmiotu umowy” zawarte w 

pkt. 1, paragraf 10 Umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) dotyczy tylko robót budowlanych tj. nie dotyczy 

urządzeń i materiałów związanych z instalacjami. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

125. Prosimy o potwierdzenie, że na materiały i urządzenia należy przewidzieć 24mce gwarancji  

 

Odpowiedź: Urządzenia powinny być objęte gwarancją wykonawcy, o której mowa w § 10 ust. 1 

https://sip.lex.pl/#/document/17074707?unitId=art(26)ust(2(c))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17074707?unitId=art(26)ust(2(c))&cm=DOCUMENT
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umowy, jak i gwarancją producenta, o której mowa w § 10 ust. 10 umowy. 

 

126. Prosimy o potwierdzenie, że na dostarczone windy Zamawiający wymaga 24mcy gwarancji  

 

Odpowiedź: Windy jako urządzenia powinny być objęte gwarancją wykonawcy, o której mowa w 

§ 10 ust. 1 umowy, jak i gwarancją producenta, o której mowa w § 10 ust. 10 umowy. 

 

127. Prosimy o udzielenie informacji kto będzie ponosił koszty związane z wymaganymi ustawowo 

przeglądami/konserwacją systemu SSP w okresie gwarancji Zamawiający czy Wykonawca?  

 

Odpowiedź: Przeglądy wymagane właściwymi przepisami prawa dokonywane będą na koszt 

Zamawiającego. 

 

128. Prosimy o udzielenie informacji kto będzie ponosił koszty związane z wymaganymi przez UDT 

przeglądami/konserwacją wind w okresie gwarancji Zamawiający czy Wykonawca? 

Odpowiedź: Tego rodzaju przeglądy wykonywane będą na koszt Zamawiającego. 

 

129. Proszę o potwierdzenie, że wykonanie projektowanego węzła cieplnego oraz przyłącza ciepła 

nie wchodzi w zakres przetargu. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

130. Proszę o udostepnienie warunków przyłączeniowych dla projektowanych sieci zewnętrznych 

(wod-kan, przyłącza ciepła) 

Odpowiedź: Przekazujemy: Warunki MPWiK oraz warunki likwidacji przyłącza gazu.   

Węzeł cieplny i przyłącze poza zakresem 

 

131. Proszę o udostępnienie warunków gruntowo-wodnych dla terenu objętego postepowaniem. 

Odpowiedź: Przekazujemy "Opinię geotechniczną wraz z dokumentacją badań podłoża 

gruntowego" 

 

132. Proszę o potwierdzenie, że zakres przetargu obejmuje wykonanie tylko jednego źródła wody 

pitnej do projektowanego budynku. 

 

Odpowiedź: Potwierdzamy 
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133. Proszę o udostepnienie projektów przyłączeniowych sieci cieplnej do projektowanego 

budynku. 

 

Odpowiedź: Przekazujemy: Warunki MPWiK oraz warunki likwidacji przyłacza gazu.  Węzeł cieplny 

i przyłącze poza zakresem. 

 

134. Proszę o potwierdzenie, że urządzenia sanitarne nie wymagają podłączenia do systemu BMS, 

jeśli wymagają to proszę o wskazanie, które urządzenia i w jakim zakresie mają być włączone do 

BMS.   

 

Odpowiedź: W projektowanym budynku, nie przewiduje się systemu BMS, zarządzającego 

obiektem. 

 

135. Na projekcie sieci zewnętrznych zaznaczony jest w miejscu projektowanego budynku zbiornik 

z podłączeniem kanalizacji sanitarnej o znacznej średnicy przeznaczony do demontażu, proszę o 

informację – jaką średnicę ma wspomniany zbiornik, materiał z jakiego jest wykonany oraz rzędne 

jego posadowienia.  

 

Odpowiedź: Średnica ok. 8,5 m, prawdopodobnie żelbet, posadowienie ok. 3,0 m ppt. 

 

136. Proszę o potwierdzenie, że okres gwarancji dla urządzeń sanitarnych (central, agregatów wody 

lodowej, itp.) wynosi 24 miesiące lub obowiązuje gwarancja producenta. 

 

 

Odpowiedź: Urządzenia powinny być objęte gwarancją wykonawcy, o której mowa w § 10 ust. 1 

umowy, jak i gwarancją producenta, o której mowa w § 10 ust. 10 umowy. 

 

137. Proszę o potwierdzenie, że koszt zakupu materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń branży 

sanitarnej (central, agregatów wody lodowej, itp.) w okresie gwarancji ponosi Zamawiający. 

 

Odpowiedź: Tak, koszt zakupu tego rodzaju materiałów eksploatacyjnych ponosi Zamawiający. 

 

138. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza tylko montaż sztorcowych baterii 
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umywalkowych. 

Odpowiedź: Dopuszcza się również baterie innego typu (ścienne). 

 

139. Proszę o podanie parametrów/kart doboru agregatów wody lodowej (wydajność grzania, 

chłodzenia, dane elektryczne itp.) niezbędne wyposażenie urządzeń. 

 

Odpowiedź: Agregaty tylko chłodzące. Wymagane moce wg rys. CO_PW_04, dane elektryczne wg 

rys. CO_PW_03 

 

140. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o opis izolacji fundamentów i ścian fundamentowych 

Odpowiedź: RYS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141. Prosimy o podanie grubości ocieplenia ścian fundamentowych oraz podanie materiału z 
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jakiego należy wykonać ww. ocieplenie 

   Odpowiedź:    Zgodnie z odpowiedzią na pytanie dot. rysunku powyżej. 

142. Prosimy o podanie typ izolacji jakim należy wykonać izolację ścian fundamentowych 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie dot. rysunku powyżej. 

 

143. Prosimy o podanie typ izolacji jakim należy wykonać izolację fundamentów 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie dot. rysunku powyżej. 

 

144. Prosimy o podanie marki referencyjnej dla izolacji fundamentów i ścian fundamentowych 

Odpowiedź: Projekt podaje parametry / opis. Nie podajemy marek referencyjnych. 

 

145. Na rzucie architektury występuje warstwa piasku stabilizowanego pod płytą posadzkową na 

gruncie (wartwa P01). W przedmiarze brak takiej pozycji. Prosimy o dodanie pozycji w przedmiarze 

zawierającą wykonanie warstwy z piasku stabilizowanego 

Odpowiedź: Poz. 61 

 

146. Dotyczy przedmiaru budowlanego. W poz 1. Jest „rozbiórka obiektów kolidujących inwestycją 

zgodnie z dokumentacją projektową” w ilości 1 kpl. W dokumentacji brak projektu rozbiórek. 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt rozbiórek, opis rozbiórek i podane parametrów 

rozbiórek, takich jak kubatura, powierzchnia, długość, wysokość 

Odpowiedź: Poza zakresem 

 

147. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o specyfikację techniczną dla warstwy piasku 

stabilizowanego.  

Odpowiedź: ST-01.14 

 

148.  Z uwago na znaczne rozbieżności projektowe dotyczące separatora substancji 

ropopochodnych proszę o podanie informacji który separator należy przyjąć do wyceny, w części 

opisowej oraz przedmiarach Inwestora jest wymieniany separator substancji ropopochodnych z 

10-krotnym by-passem i osadnikiem typu SEKOTW-B 10/100, w części rysunkowej został 

zaprojektowany separator SEKOTW-B 6/60-2,5. 
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Odpowiedź: Należy przyjąć separator z bypassem o wydajności 10/100 l/s i pojemności osadnika 5 

m3 

149.  Proszę o potwierdzenie, że projektowana instalacja wody nie wymaga dostawy i montażu 

zestawu do podnoszenia ciśnienia. 

 

Odpowiedź: MPWiK zapewnia 0,25 MPa ciśnienia w sieci, jeżeli te parametry będą dotrzymane 

zestaw do podnoszenia ciśnienia nie jest wymagany. 

 

150. Prosimy o wyjaśnienie czy rozbiórka śmietnika oraz budynku kotłowni wyszczególniona w 

projekcie jest w zakresie postępowania? Jeśli tak prosimy o przekazanie dokumentacji technicznej 

oraz formalnej, gdyż zgodnie z dokumentacją ma być to objęte odrębnym projektem i 

pozwoleniem.  

Odpowiedź: Poza zakresem 

 

151. Prosimy o informacje czy Inwestor posiada pozwolenie na wycinkę drzew? Jeśli tak prosimy o 

jego przekazanie.  

Odpowiedź: Zamawiający wyciął wszystkie kolidujące drzewa z terenu objętego postepowaniem, 

jednakże zapisy dotyczą ewentualnych późniejszych wycinek nieobjętych projektem,.  

 

152. Prosimy o wyjaśnienie czy wycinka drzew jest już wykonana? Czy w całości czy w części? 

Prosimy o ewentualnie podanie które drzewa podlegają wycince. 

jw.  

153. Prosimy o wyjaśnienie, kto ponosi koszty wycinki drzew? Zgodnie z umową ust. 1 pkt 3 – jest 

to zakres Wykonawcy. Prosimy o doprecyzowanie jakich drzew wycinka ma dotyczyć.  

jw.  

 

154. Prosimy o przekazanie szczegółowej oceny dendrologicznej każdego drzewa wraz z zaleceniami 

która wg. inwentaryzacji zieleni stanowi odrębny konspekt. 

jw.  

155. Prosimy o doprecyzowanie czy w ramach zadania ma zostać przebudowana droga ul. Zręby na 

odcinku działki inwestycyjnej ul. Przemian – opisana w decyzji lokalizacyjnej? Jeżeli tak prosimy o 

przekazanie dokumentacji technicznej oraz przedmiarów na ten zakres. 

Odpowiedź: Nie dotyczy przedmiotowego postępowania.  
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156. Prosimy o doprecyzowanie co oznacza "Szklenie o podwyższonej wytrzymałości" dla okien i 

balustrad. Prosimy o określenie rodzaj szyby, grubość, właściwości, klasy itp.  

Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

157. Prosimy o określenie kategorii tynków, gdyż w dokumentacji pojawiają się naprzemiennie 

zapisy o tynkach III i IV kategorii.  

Odpowiedź: Tynki odpowiednio do przeznaczenia pomieszczeń zgodnie z opisem. 

 

158. Prosimy o wskazanie do jakiej wysokości mają być zabezpieczone pomieszczenia mokre izolacją 

folii w płynie?  

Odpowiedź: Na pełną wysokość pomieszczeń 

 

159. Prosimy o wskazanie jakim parametrem jeżeli chodzi o klasę reakcji na ogień ma 

charakteryzować się - deska kompozytowa - wskazana w warstwie PD04. 

Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

160. Prosimy o wyjaśnienie jakim parametrom ma odpowiadać ściana z betonu impregnowana ( na 

klatkach schodowych) – prosimy o określenie parametrów jakim ma odpowiadać powierzchnia 

betonu oraz sposób impregnacji.  

Odpowiedź: Łatwo zmywalna, zgodnie z dokumentacją. Sposób impregnacji do akceptacji 

Projektanta 

 

161. Prosimy o wyjaśnienie czy ze względu na zróżnicowaną miąższość gruntów madowych 

(warstwa II), dla ujednolicenia podłoża będzie wymagał wymianę tych gruntów na grunt niespoisty 

– gdyż w dokumentacji jest zapis że można rozważyć takie rozwiązanie. 

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją i warunkami geotechnicznymi. 

 

162. Prosimy o doprecyzowanie rodzaju kostki brukowej użytej do realizacji robót drogowych z 

uwzględnieniem docelowego przeznaczenia (droga, miejsce postojowe, chodnik) 

Odpowiedź: Rodzaj kostki do akceptacji Projektanta. 

 

163. Prosimy o przekazanie dokumentacji na zbiornik retencyjny.  

 

Odpowiedź: Przewidywano zastosowanie zbiornika prefabrykowanego, modułowego. 
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164. Prosimy o wskazanie szczegółów wykonania trawników i nasadzeń lub potwierdzenie, że 

wskazane zakresy są poza wyceną. 

 

Odpowiedź: Wg projektu gospodarki zielenią 

 

165. Prosimy o wyjaśnienie która dokumentacja jest nadrzędna do wyceny małej architektury i 

zieleni, gdyż załączona dokumentacja koncepcyjna (wykonawcza) zieleni nie jest spójna z 

projektem wykonawczym i budowlanym architektury i zagospodarowania terenu.  

Odpowiedź: Zgodnie z informacją na PZT: PROJEKT NASADZEŃ, NAWIERZCHNI PARKOWYCH - 

ALEJEK WODOPRZEPUSZCZALNYCH, TRAWNIKÓW ITP. WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA: Rysunki: 

1. Schemat przestrzenno-funkcjonalny PK_119_001 2. Rośliny - projekt nasadzeń PK_119_002 

 

166. Prosimy o zmianę treści SIWZ w zakresie terminu realizacji I etapu jako sztywna data tj. 

31.12.2019 r. na zapis 4,5 miesiąca od podpisania umowy.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu.  

 

167. Prosimy o wyjaśnienie jaką procedurę przewiduje Zamawiający w przypadku wystąpienia na 

postępowaniu postępowania odwoławczego w stosunku do wskazania daty zakończenia I etapu 

jako 31.12.2019 r.? Czy będzie ten termin przesunięty o ilość dni jaką przedłuży się postępowanie 

w stosunku do terminu zobowiązania się ofertą?  

Odpowiedź:  W sytuacji wystąpienia wykonawcy do KIO, termin zostanie przesunięty, stosownie o 

ilość dni jaką przedłuży się postępowanie w stosunku do terminu związania  ofertą. 

168. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał kosztorysu zgodnie z opisem pkt. 

XI. Ust. 7 tj. w układzie z nazwą, opisem , numerem ST, jednostką miary i ilością, oraz ceną netto i 

brutto dla danej pozycji jak poniżej : 

 

 

169. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza stosowanie pozycji uproszczonych w 

kosztorysie.  

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. 
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170. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga rozbicia kosztorysu na poszczególne 

składowe RMS i narzuty.  

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga kosztorysu szczegółowego.  

 

171. Proszę o informacje w jaki sposób Zamawiający na etapie składania ofert będzie dokonywał 

weryfikacji zapisów pkt. XIII ust. 3 SIWZ tz. że wynagrodzenie za 1 etap nie jest większe niż 20 % 

łącznej ceny ofertowej.  

Odpowiedź: Ten zapis nie podlega ocenie na etapie składania ofert ani weryfikacji.  

 

172. Prosimy o przekazanie Pozwolenia na budowę, które ma stanowić załącznik do Umowy.  

Odpowiedź: Zamawiający udostępnił pozwolenie na budowę zamieszczając je na swej stronie 

www. 

 

173. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „konstrukcji pierwszego piętra” 

który stanowi Etap I.4. Czy jest to rozumiane jako wykonanie konstrukcji ścian pierwszego pietra i 

stropu nad pierwszym piętrem? 

Odpowiedź: Rozumiemy przez to wykonanie konstrukcji ścian pierwszego piętra z wyłączeniem 

stropu.  

 

174. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający wyliczy kwotę wynagrodzenia w przypadku, 

gdy wartości obmiarów będą większe niż wartości przedmiarów Zamawiającego co spowoduje, że 

kwota wynagrodzenia końcowego powinna być większa niż wynagrodzenie ofertowe? W 

przypadku braku możliwości ze strony Wykonawcy dokonywania bezpośrednich zmian w 

przedmiarach i ograniczenie się do zmian w przedmiarach wprowadzonych przez Zamawiającego 

na wniosek Wykonawcy, powoduje, że Zamawiający może ale nie musi zmienić wielkości 

przedmiarów. W takim przypadku całkowite ryzyko zwiększenia ilości w stosunku do ilości które 

podał Zamawiający ponosi Wykonawca.  

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że to ryzyko obciąża wykonawcę, albowiem nie przewiduje 

się zapłaty wynagrodzenia wyższego od określonego w § 5 ust. 1 umowy i podanego w formularzu 

ofertowym. 

 

175. Prosimy o wyjaśnienie czy istnieje możliwość doprecyzowania § 7 ust. 1 w zakresie odbiorów 

częściowych elementów konstrukcyjnych ( np. zbrojenia ) i wskazanie terminu 1 dnia roboczego na 
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odbiór w/w elementów przez Przedstawicieli Zamawiającego?  

 

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że w § 7 ust. 1 umowy wskazano maksymalny termin i 

Zamawiający w miarę swoich możliwości starać się będzie skracać ten okres. Niemniej nie 

przewiduje się zmiany § 7 ust. 1 umowy. 

 

176. Prosimy o wyjaśnienie czy jest możliwość doprecyzowania zapisów § 10 ust. 3 w zakresie wad 

robót których technologicznie nie da się usunąć w wskazanych terminach? Prosimy o zmianę zapisu 

na następujący:  

„W okresie tak gwarancji jak i rękojmi Wykonawca jest obowiązany do dokonywania przeglądów i 

nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad w terminie określonym przez Zamawiającego, nie 

dłuższym niż 7 dni w odniesieniu do 

dostarczonych urządzeń i sprzętu oraz w terminie 14 dni w odniesieniu do robót budowlanych (lub 

innym technologicznie możliwym i uzasadnionym terminie uzgodnionym przez Strony).   Powyższe 

terminy nie dotyczą tzw. przypadków nagłych, wymagających natychmiastowego usunięcia wady, 

w szczególności ze względu na 

konieczność zmniejszenia szkody, zagrożenia życia lub zdrowia. 

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasową treść § 10 ust. 3 umowy. 

 

177. Prosimy o przekazanie projektu wykonawczego dot. zakresu integracji systemu wizualizacji i 

zarządzania  

 

Odpowiedź: Przewiduje się integracje systemu KD, SSP, CCTV. Szczegóły współdziałania zawarto w 

opisie. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inwestorowi uszczegółowienia wizualizacji 

do akceptacji. 

Zamawiający nie wymaga dostawy centrali telefonicznej, wymaga integracji systemu 

przyzywowego z obecnie wykorzystywaną centralą VOIP po protokole SIP 

 

178. Prosimy o udzielenie informacji ile ma wynosić gwarancja producenta na system CCTV. 

Zwracamy uwagę, że wydłużenie gwarancji ponad standardowy okres powoduje zwiększenie 

kosztów, które wynikają z wydłużenia okresu gwarancji 
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Odpowiedź: Terminy gwarancji wynikają z 10 ust. 1 (gwarancja wykonawcy) i 2 oraz ust. 10 

(gwarancja producenta) wzoru umowy.  

 

179. Zwracamy uwagę, że wydłużenie gwarancji ponad standardowy okres powoduje zwiększenie 

kosztów, które wynikają z wydłużenia okresu gwarancji. 

Odpowiedź: Terminy gwarancji wynikają z 10 ust. 1 (gwarancja wykonawcy) i 2 oraz ust. 10 

(gwarancja producenta) wzoru umowy.  

 

180. Prosimy o przekazanie projektu technicznego dotyczącego wykonania systemu monitoringu 

parametrów środowiskowych w serwerowni. 

 

Odpowiedź: Przewiduje się system w oparciu o centralkę i podłączone do centralki czujniki. 

Wykonanie zgodnie z opisem technicznym w którym dokładnie określono parametry systemu i 

topologię. 

 

181. Prosimy o przekazanie kart katalogowych opraw oświetleniowych zastosowanych w projekcie 

z podaniem szczegółowej specyfikacji wszystkich opraw w tym m.in.: wymiarów, parametrów 

świetlnych, sposobu montażu itd. 

Odpowiedź: Oprawy zastosowane w projekcie są typowymi rozwiązaniami rynkowymi. Dostarczy 

je większość producentów. Przykładowi producenci: BD-LUX, FLOS, PROLIGHT, FAGERHULT. Typy 

należy rozpatrzeć w korelacji z architekturą i typem zastosowanego sufitu. Podstawowe parametry 

podano na rzucie instalacji oświetleniowej. Dobierając producenta należy przedstawić 

projektantowi inst. Elektrycznych obliczenia, a architektowi karty katalogowe opraw do akceptacji. 

 

182. Prosimy o podanie parametrów technicznych i ilości telefonów IP DECT 

Odpowiedź: W ramach postępowania wykonawca ma dostarczyć bezprzewodowe telefony 

wykorzysujące sieć WIFI, które mają współpracować z system przyzywowym ich ilość to 

„Wykonawca dostarczy wraz z system przyzywowym telefony IP do każdej dyżurki, pokoju 

lekarskiego, pielęgniarskiego, zabiegowego oraz do pokojów administracyjnych.” 

 

183. Prosimy o podanie parametrów technicznych i ilości telefonów VOIP  
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Odpowiedź: W ramach postępowania wykonawca ma dostarczyć bezprzewodowe telefony 

wykorzysujące sieć WIFI, które mają współpracować z system przyzywowym ich ilość to 

„Wykonawca dostarczy wraz z system przyzywowym telefony IP do każdej dyżurki, pokoju 

lekarskiego, pielęgniarskiego, zabiegowego oraz do pokojów administracyjnych” 

 

184. Prosimy o podanie parametrów technicznych i ilości telefonów analogowych  

 

Odpowiedź: W ramach postępowania wykonawca ma dostarczyć bezprzewodowe telefony 

wykorzysujące sieć WIFI, które mają współpracować z system przyzywowym ich ilość to 

„Wykonawca dostarczy wraz z system przyzywowym telefony IP do każdej dyżurki, pokoju 

lekarskiego, pielęgniarskiego, zabiegowego oraz do pokojów administracyjnych” 

 

185. Prosimy o podanie parametrów technicznych centrali telefonicznej  

 

Odpowiedź: Zamawiający posiada w obecnej chwili wirtualna centrale telefoniczną 3cx, 

zamawiający nie wymaga dostawy centrali telefonicznej tylko jej integracji z systemem 

przyzywowym. 

 

186. Prosimy o podanie referencyjnego producenta i typów opisanych parametrami urządzeń 

aktywnych 

 

Odpowiedź: Zamawiający użytkuje urządzenia sieciowe - unifi 

 

187. W związku z tym, że dostarczane w ramach niniejszej inwestycji sprzęt aktywny musi być 

zintegrowany ze sprzętem już zainstalowanym w istniejących obiektach, prosimy o wskazanie 

producenta zainstalowanych urządzeń, z którymi należy się zintegrować oraz referencyjnego 

producenta opisanych parametrami technicznymi urządzeń aktywnych 

 

Odpowiedź: Zamawiający w obecnym czasie wykorzystuje urządzenia sieciowe UNIFI 

 

188. Prosimy o podanie referencyjnych producentów poszczególnych systemów: SSP, oddymiania, 

CCTV, SKD, wideodomofon, RTV, przyzywowy, IP DECT, centrala telefoniczna, monitorowania 

parametrów środowiskowych, BMS 
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Odpowiedź:  

BMS – nie ma BMS w projektowanym budynku 

SSP – W innych budynkach funkcjonuje Polon 

Centarla telefoniczna – 3cx 

System przyzywowy – Schima, Ascom, Acerman 

Pozostałe systemy są zróżnicowane, nie ma integracji z innymi budynkami. 

 

189. Prosimy o podanie informacji czy system SSP ma być zintegrowany z istniejącym już na 

obiektach Inwestora systemem czy mogą być niezależnym systemem dowolnego producenta 

Odpowiedź: Na chwilę obecną projektuje się niezależny system SSP z panelem wyniesionym w 

budce ochrony. System powinien mieć możliwość integracji z innymi budynkami w przyszłości. 

190. Prosimy o podanie informacji czy systemy oddymiania, CCTV, SKD, wideodomofon, RTV, 

przyzywowy, IP DECT, centrala telefoniczna, monitorowania parametrów środowiskowych, BMS 

mają być zintegrowane z istniejącym już na obiektach Inwestora systemami czy mogą być 

niezależnymi systemami dowolnego producenta. 

 

Odpowiedź:  

Infrasturktura sieciowa ma być zintegrowana z obecnie wykorzystywanym rozwiązaniem UniFi 

Oraz ma być zintegrowany system przyzywowy z obecnie wykorzystywaną centralą telefoniczną 

3cx (hostowana przez Voisflow) 

Przewiduje się integracje systemu KD, SSP, CCTV. Szczegóły współdziałania zawarto w opisie. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inwestorowi uszczegółowienia wizualizacji do 

akceptacji. 

 

191. Prosimy o uzupełnienie wzoru umowy w zakresie §16 ust. 1 poprzez dodanie zapisu, iż w razie 

wystąpienia z winy Zamawiającego zwłoki w podpisaniu protokołu odbioru nastąpi zmiana terminu 

realizacji umowy o ilość dni zwłoki. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany § 16 ust. 1 w powyższym zakresie, niemniej 

dla Zamawiającego oczywiste jest, że nie będzie wobec wykonawcy wyciągał żadnych negatywnych 

konsekwencji (np. obciążał go karami umownymi) w sytuacji, gdy tego rodzaju zwłoka, o której 

pisze wykonawca będzie miała miejsce po stronie Zamawiającego. 
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192. Czy Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe zadania z częstotliwością co miesiąc. 

 Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na fakturowanie comiesięczne. 

 

 

193. W punkcie 1, tabeli nr 2 załącznika nr 8 do SIWZ opisana jest punktacja za integrację z 

systemem HIS firmy Atende Medica Sp. z o. o. Czy przytoczony w tabeli zapis nie narusza 

konkurencji ani równego traktowania producentów wskazując prawdopodobnie tylko na jednego 

z nich?  Proszę o udostępnienie listy producentów systemów przyzywowych którzy posiadają 

oświadczenie producenta systemu Atende Medica Sp. z o. o. o lub w przypadku spełnienia 

wymagania przez jedną firmę albo braku listy, proszę o wykreślenie tego punktu.  

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje ten punkt. Zamawiający dodatkowo punktuje integrację 

systemu przyzywowego z takim systemem HIS jaki posiada. Zamawiający nie może oczekiwać integracji 

systemu przyzywowego z innymi systemami HIS (innych producentów) bo takowych nie posiada. Przy 

czym dopuszczalne jest oferowanie różnych (konkurencyjnych) wobec siebie systemów przyzywowych, 

a zamawiający w żaden sposób nie narzuca wykonawcom systemu przyzywowego konkretnego 

producenta. 

Ponadto Firma Atende złożyła oświadczenie. Oświadczenie firmy Atende Medica w załączeniu do 

dokumentacji. 

 

194. W tabeli nr 1 załącznika nr 8 do SIWZ opisane są parametry techniczne wskazujące na jednego 

producenta systemu przyzywowego i telefonów firmę ASCOM. Czy zamawiający ma wiedzę, że 

opisany przedmiot zamówienia wskazuje tylko na jedno rozwiązanie co jest niezgodne z Prawem 

Zamówień Publicznych? Proszę o wskazanie drugiego dostawcy systemu przyzywowego poza firmą 

ASCOM lub o usunięcie tabeli nr 1. Proszę o ponowne opisanie funkcji/funkcjonalności które będzie 

w stanie spełniać więcej niż jeden producent.  

 

Odpowiedź: Zamawiający w tabeli nr 1, załącznika nr 8 do siwz opisał swoje potrzeby, wg wiedzy 

zamawiającego istnieje więcej rozwiązań niż jedno spełniające w/w wymagania. Zamawiający opisuje 

swoje wymagania a nie przedstawia swoim oferentom gotowe rozwiązania do  adaptacji przy staraniu 

się o zamówienie ze względu na wiele możliwości realizacji danych założeń. 
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195. W załaczniku nr 8 do SIWZ zestawienie rzeczowo ilościowe i wymagamnia dotyczace systemu 

przyzywowego opisane są wymagania na zgodność z normami: EN 60-950-1:2006, EN 60601-

1:2006, N 60601-1-2:2007, EN 60601-1-6:2007.  

Są to normy opisujące Medyczne urządzenia elektryczne. Norma EN 60601-1:2006 została wycofana w 

2012 roku, a system przyzywowy nie jest urządzeniem medycznym. Prosimy o usunięcie w/w norm z 

wykazu dla urządzeń systemu przyzywowego, lub wskazanie podstawy prawnej. 

 

Odpowiedź: Zamawiający usuwa w/w normy.  

 

196. W załaczniku nr 8 do SIWZ zestawienie rzeczowo ilościowe i wymagamnia dotyczace systemu 

przyzywowego opisane są urzadzenia systemu przyzywowego, telefonów IP DECT, licencji dla 

telefonów, przełaczników budynkowych. Czy zamawiający celowo połączył w/w systemy, żeby 

żaden z producentów systemów przyzywowych poza firmą ASCOM nie był w stanie 

dostarczyć swoich rozwiązań? Proszę o wskazanie innego producenta poza firmą ASCOM który 

spełnia zapisy SIWZ a także posiada system przyzywowy i telefony zarządzane jednym 

oprogramowaniem jak jest to wskazane m.in. w punkcie 18? Jeżeli jest to jedyny producent 

spełniajacy zapisy proszę o opisanie funkcjonalności którą są w stanie spełnić również inni 

dostawcy.   

Odpowiedź: Zamawiający wymaga pełnej integralności w/w urządzeń w danym rozwiązaniu. 

Wykonawca może zaproponować różnorodnych producentów spełniających wymagania techniczne 

oraz funkcjonalne Zamawiającego pamiętając jednocześnie iż zadaniem wykonawcy jest dostarczenie 

rozwiązania w pełni integralnego pod względem wymaganych funkcjonalności 

 

197. W tabeli 1 punkcie 19 załącznika nr 8 do SIWZ zestawienie rzeczowo ilościowe i wymagania 

dotyczace systemu przyzywowego opisane jest wymaganie „integracja   z systemem HIS szpitala w 

zakresie komunikacji o powrocie wyników badań z innych komórek organizacyjnych”. Proszę o 

usunięcie w/w zapisu gdyż jest to wymaganie dla systemu HIS a nie dla systemu przyzywowego. 

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, Wymaganiem zamawiającego jest aby na 

telefonach Wifi wyświetlała się informacja o nowych wynikach badań które trafiły do systemu HIS 

 

198. W tabeli 1 punkcie 19 załącznika nr 8 do SIWZ zestawienie rzeczowo ilościowe i wymagamnia 

dotyczace systemu przyzywowego opisane jest wymaganie „integracja dwukierunkowa z 

systemem HIS w zakresie informacji z systemu przyzywowego dotycząca informacji o wezwaniach 
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personelu do pacjenta.”. Proszę o opisanie jakie informacje mają być przesyłane od systemu HIS 

do systemu przyzywowego, a jakie na telefony? Proszę o wskazanie więcej niż jednego dostawcę 

systemu przyzwowego spełniajecgo w/w zapis lub usunięcie tego punktu.  

 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia 

Komunikacja HIS -> system przyzywowy mają być przesyłany alert i wyświetlany na wskazanych 

telefonach IP (wifi)  o nowych wynikach badań otrzymanych w systemie HIS 

Komunikacja system przyzywowy -> HIS mają być przesyłane przesyłane informacji dotyczące zdarzeń 

(wezwań pomocy -data, godzina wezwania, odział, sala, nr łóżka , czasu przybycia personelu do 

wezwania) 

 

199. W załaczniku nr 8 do SIWZ zestawienie rzeczowo ilościowe i wymagamnia dotyczace systemu 

przyzywowego w punkcie 3 znajduje się tabela z parametrami kamer. Proszę o informację co 

wspólnego mają kamery w z systemem przyzwowym lub odseparowanie ich od urządzeń systemu 

przyzywowego. 

 

Odpowiedź: Są to minimalne wymagania cctv, nie mają nic wspólnego z systemem przyzywowym 

 

200. W załaczniku nr 8 do SIWZ zestawienie rzeczowo ilościowe i wymagamnia dotyczace systemu 

przyzywowego. Proszę o sprecyzowanie zapisów „mozliwość podłaczenia modułu głosowego” w 

systemie przyzywowym. Telefony oczywiście posiadają funkcje wykonywania i odbierania połaczeń 

głosowych. Czy dzisiaj urządzenia systemu przyzywowego należy wycenić bez funkcji komunikacji 

głosowej?  

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga w trakcie realizacji dostawy moduł głosowego, zamawiający 

wymaga aby system miał możliwość rozbudowy o daną funkcjonalność. 

 

201. W załaczniku nr 8 do SIWZ zestawienie rzeczowo ilościowe i wymagamnia dotyczace systemu 

przyzywowego. Zapis z opisu przedmiotu zamówienia. Zapisy dotyczące funkcjonalności systemu 

przyzywowego w dokumentacji przetargowej spełnia tylko jeden dostawca systemu 

przyzywowego. Są to m.in. następujące zapisy odnośnie możliwości programowania przycisków: 

• krótkie naciśnięcie przycisku przywołania – wezwanie normalne; 

• krótkie naciśnięcie przycisku asysty – wezwanie drugiej pielęgniarki; 

• długie naciśnięcie przycisku asysty – wezwanie lekarza dyżurnego; 
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• krótkie naciśnięcie przycisku obecności/kasowania – zaznaczenie obecności pielęgniarki/kasowanie 

wezwania 

• długie naciśnięcie przycisku obecności/kasowania – wezwanie alarmowe 

Większość producentów posiada dedykowane przycisk do uzyskiwania w/w funkcjonalności a nie 

krótkie bądź długie naciskanie przycisku.  Czy zamawiający dopuszcza innych producentów/ produkty 

spełniających w/w funkcjonalność w innej kombinacji uaktywniania funkcji poprzez dedykowane w 

pomieszczeniu przyciski? 

 

Odpowiedź: Zamawiający, dopuszcza takie rozwiązanie. 

 

202. W załaczniku nr 8 do SIWZ zestawienie rzeczowo ilościowe i wymagamnia dotyczace systemu 

przyzywowego. 

Zapisy dotyczące parametrów systemu przyzywowego w połaczeniu z funkcjami spełnia tylko jeden 

dostawca systemu przyzywowego. Są to m.in. następujące zapisy: Punkt 10 Moduł przyłózkowy / punkt 

12 Moduł drzwiowy / punkt 15 Sygnalizator salowy ,  klasa szczelności minimum IP40  

Proszę o podanie podstawy prawnej dlaczego to musi być IP40 ? Czyfra 4 oznacza ochronę przed 

dostępem do części niebezpiecznych drutem, ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 1 mm i 

większej. Cyfra ) oznacza brak ochrony przed wodą nawet podczas przemywania urzadzeń . Większość 

systemów w salach chorych i pokojach personelu pracuje przy napięciu bezpiecznym poniżej 30V. Czy 

zamawiający dopuszcza IP32 jeżeli urządzenia pracują przy napięciu bezpiecznym poniżej 30V. Stopień 

IP32 zapewni ochronę przed przypadkowo padającymi kroplami wody i ochronę przed obcymi ciałami 

stałymi o średnicy 2,5 mm. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

203. W załączniku nr 8 do SIWZ zestawienie rzeczowo ilościowe i wymagamnia dotyczace systemu 

przyzywowego. Zapisy dotyczące parametrów systemu przyzywowego spełnia tylko jeden 

dostawca systemu przyzywowego. Są to m.in. następujące zapisy: punkt 16 Moduł 

przyłóżkowy, klasa szczelności minimum IP67. Czy zamawiający dopuszcza rozwiązania innych 

producentów i klasę szczelności IP54? Należy zauważyć, że urządzenia elektryczne projektowane 

w pomieszczeniach wilgotnych mają IP44. Proszę o usunięci IP67 i zamianę na IP54. Stopień 

ochrony IP54 zapewnia ochronę przed pyłem i ochronę przed bryzgami wody z dowolnego 

kierunku co zapewnia użytkownikowi późniejsze czyszczenie i dezynfekcję urzadzeń. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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204. Kieruję do Pani pytanie odnośnie parametrów okablowania strukturalnego a dokładniej o 

zasadność jednoczesnego przedłożenia certyfikatu de-embedded (potwierdza zachowanie przez 

moduł parametrów klasy E w połączeniu z kablem i patchcordem wielu producentów) oraz 

Permanent Link (pomiar całego toru jednego producenta)? 

Odpowiedź: Obowiązujący Permanent Link (pomiar całego toru jednego producenta) 

205. Dotyczy przedmiaru budowlanego. Pozycje 10-13 dotyczą wykonania ław fundamentowych, 

sumarycznie w ilości 148,113m3. Wg naszego przedmiaru ilość ław fundamentowych wynosi 

157,722m3. Prosimy o skorygowanie przedmiaru. 

Odpowiedź: Ilość prawidłowa. 

 

206. Dotyczy przedmiaru budowlanego. Pozycje 14-15 dotyczą wykonania stóp fundamentowych, 

sumarycznie w ilości 64,928m3. Wg naszego przedmiaru ilość stóp fundamentowych wynosi 

73,08m3. Prosimy o skorygowanie przedmiaru. 

Odpowiedź: Poprawiono. 

 

207. Dotyczy przedmiaru budowlanego. Pozycja 16 dotyczy wykonania płyty fundamentowej, w 

ilości 34,692m3. Wg naszego przedmiaru ilość płyty fundamentowej wynosi 40,189m3. Prosimy o 

skorygowanie przedmiaru. 

Odpowiedź: Ilość prawidłowa. 

 

208. Dotyczy przedmiaru budowlanego. W przedmiarze brak pozycji dotyczących attyk, ścianek 

kolankowych Wg naszego przedmiaru powinno ich być 71,079m3. Prosimy o uzupełnienie 

przedmiaru. 

Odpowiedź: Poz. 45 wyraźnie opisane 

 

209. Dotyczy przedmiaru budowlanego. Pozycje 39-41 dotyczą wykonania płyt stropowych, 

sumarycznie w ilości 4 691,18m2. Wg naszego przedmiaru ilość płyt stropowych wynosi 

4831,99m2. Prosimy o skorygowanie przedmiaru. 

Odpowiedź: Ilość prawidłowa 

 

210. Dotyczy przedmiaru budowlanego. Pozycja 48 dotyczy wykonania ścian murowych porotherm 

gr 11,5cm, w ilości 29,418m2. Wg naszego przedmiaru ilość ww. ścian murowych  wynosi 

66,081m2. Prosimy o skorygowanie przedmiaru. 
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Odpowiedź: Poprawiono. 

 

211. Dotyczy przedmiaru budowlanego. Pozycja 49 dotyczy wykonania ścian murowych z bloczków 

silikatowych gr 12cm, w ilości 112,08m2. Wg naszego przedmiaru ilość ww. ścian murowych  

wynosi 129,151m2. Prosimy o skorygowanie przedmiaru. 

Odpowiedź: Poprawiono. 

 

212. Dotyczy przedmiaru budowlanego. Pozycje 17, 28, 30, 34 dotyczą wykonania ścian 

żelbetowych, sumarycznie w ilości 723,131m2 czyli  149,459m3. Wg naszego przedmiaru ilość stóp 

fundamentowych wynosi 177,937m3. Prosimy o skorygowanie przedmiaru. 

Odpowiedź: Ilość prawidłowa. 

 

213. Dotyczy przedmiaru budowlanego. W przedmiarze brak pozycji dotyczących nadproży L-19 o 

długości 150cm. Wg naszego przedmiaru powinno ich być 3 szt. Prosimy o uzupełnienie 

przedmiaru. 

Odpowiedź: Poprawiono. 

214. Dotyczy przedmiaru budowlanego. W przedmiarze brak pozycji słupków usztywniających w 

ścianach murowych (trzpieni). Wg dokumentacji rysunkowej jest 30,82m3 trzpieni. Prosimy o 

uzupełnienie przedmiaru. 

Odpowiedź: W dokumentacji nie ma trzpieni. 

 

215. Dotyczy przedmiaru budowlanego. W przedmiarze brak pozycji dotyczących nadproży 

systemowych Porotherm długości 75cm (w ścianach o gr 11,5cm). Wg naszego przedmiaru 

powinno ich być 8 szt. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. 

Odpowiedź: Uzupełniono. 

 

216. Dotyczy przedmiaru budowlanego. W przedmiarze brak pozycji dotyczących nadproży 

systemowych Porotherm długości 100cm (w ścianach o gr 25cm). Wg naszego przedmiaru powinno 

ich być 4 szt. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. 

Odpowiedź: Uzupełniono. 

 

217. Dotyczy przedmiaru budowlanego. W przedmiarze brak pozycji dotyczących nadproży 

systemowych Porotherm długości 175cm (w ścianach o gr 25cm). Wg naszego przedmiaru powinno 

ich być 30 szt. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. 
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Odpowiedź: Uzupełniono. 

 

218. Dotyczy przedmiaru budowlanego. W przedmiarze brak pozycji dotyczących nadproży 

systemowych Porotherm długości 275cm (w ścianach o gr 25cm). Wg naszego przedmiaru powinno 

ich być 85 szt. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. 

Odpowiedź: Uzupełniono. 

 

219. Dotyczy przedmiaru budowlanego. W przedmiarze brak pozycji dotyczących nadproży o 

długości powyżej 300cm. Wg naszego przedmiaru powinno ich być 13,24mb. Prosimy o 

uzupełnienie przedmiaru. 

Odpowiedź: Uzupełniono. 

 

220. Zamawiający w dokumentacji technicznej - TOM IB Technologia medyczna zamieścił załącznik 

- Zestawienie wyposażenia technologicznego , prosimy o potwierdzenie że dostawa i montaż 

wyposażenia nie jest w zakresie generalnego wykonawcy.  

 

Odpowiedź: Jest w zakresie generalnego Wykonawcy.  

 

221. Prosimy o podanie parametrów technicznych dotyczących podłogi podniesionej (20,60m2) w 

pomieszczeniu serwerowni. 

Odpowiedź:  

Wymagania ELE: Antystatyczna, zbudowana z modułów które można dowolnie wyjmować 

Wymagania architektura:  

Podłoga techniczna, antystatyczna, niepalna – umożliwiającą położenie okablowania pod podłogą, 

panele podłogowe wyjmowane przy pomocy przyssawki. Przyssawka dostarczona wraz z 

montażem podłogi 
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222. Prosimy o informacje czy w zakres niniejszego postępowania wchodzi dostawa mebli – tabela 

zestawienie wyposażenia?  

 

Odpowiedź: Przekazano przedmiary oraz zestawienie wyposażenia technologicznego z 

podaną ilością wyposażenia będącego przedmiotem przetargu. 

 

 

223. Prosimy o odpowiedź czy wszystkie lub ewentualnie które  elementy wymienione w tabeli 

zestawienia wyposażenia (projekt technologii) są w zakresie postępowania przetargowego. 

Odpowiedź: Przekazano przedmiary oraz zestawienie wyposażenia technologicznego z 

podaną ilością wyposażenia będącego przedmiotem przetargu. 

 

 

224. Prosimy o zmianę wielkości kar umownych z § 11 ust. 1 pkt. 2. Obecnie wpisana wartość 0,2 % 

kwoty netto umowy za opóźnienia w terminie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym lub ujawnionych w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jest rażąco wysoka i nie 

adekwatna do zdarzenia ( dwukrotnie większa w porównaniu do kary umownej z § 11 ust. 1 pkt. 1 

– 0,1 % za opóźnienia w realizacji któregokolwiek z etapów ). Prosimy o zmianę wartości kary 

umownej z § 11 ust. 1 pkt. 2 na wartość 0,01 % kwoty netto określonej w § 5 ust. 1 umowy. 

 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść § 11 ust. 1 pkt 2 umowy w ten sposób, że kara umowna 

zamiast 0,2% kwoty netto określonej w § 5 ust. 1 umowy wynosić będzie 0,05% kwoty netto 

określonej w § 5 ust. 1 umowy. 
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225.  Zwracamy się z prośbą o podanie parametrów technicznych, wizualnych i użytkowych ścianek 

mobilnych (ścianek systemowych składanych) oraz o wskazanie produktu referencyjnego dla tego 

rozwiązania. 

Odpowiedź: System jednowózkowy (bez prowadnicy dolnej), składający się z czterech modułów  

(pełnych) . Wykończenie zgodne z rysunkiem wykończeń zaproponowane przez Wykonawcę 

przedstawić  do akceptacji Zamawiającego i Projektanta. 

 

226. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie zestawienia ślusarki i stolarki drzwiowej o występujące 

w dokumentacji projektowej i przedmiarze ścianki mobilne (ścianki systemowe składane). 

Odpowiedź: Odp. Ścianka mobilna składająca się  z 4 modułów. Zgodnie z rysunkami architektury 

dopasować do wybranego rozwiązania systemowego. 

 

227. Zwracamy się z pytaniem, czy dostawa Lad pielęgniarskich wykonanych na wymiar, dł. 3,2 m 

należy do przedmiotu zamówienia? Jeżeli tak, zwracamy się z prośbą o udostępnienie rysunku 

warsztatowego przedstawiającego detal wykonania lady, uwzględniający wymiary, materiały, 

parametry wizualne i użytkowe, co jest konieczne do rzetelnej wyceny. Prosimy także o 

potwierdzenie, że w pomieszczeniu 0.OŁ.001. Punkt pielęgniarski występują 2 szt. lad zgodnie z 

zestawieniem wyposażenia technologicznego. 

Odpowiedź: Wymiary zgodne z rysunkami architektury. Projekt warsztatowy lady w gestii 

Wykonawcy do akceptacji Projektanta. 

 

228. Zwracamy się z prośbą o wskazanie parametrów technicznych, technologii wykonania lub 

produktu referencyjnego dla płyt z betonu architektonicznego, impregnowanych, kolor szary. 

Odpowiedź: Podstawowe parametry podano w projekcie. Produkt do akceptacji Projektanta na 

podstawie próbek i mockupów. 

 

229. Zwracamy się z prośbą o wskazanie parametrów technicznych, technologii wykonania lub 

produktu referencyjnego dla impregnacji płyt z betonu architektonicznego impregnatem 

naturalnym do betonu odpornym na zabrudzenia, bezbarwnym. 

Odpowiedź: Do akceptacji Projektanta na etapie budowy. 

 

230. Prosimy o wskazanie technologii wykonania okładziny ścian z płytek klinkierowych, kolor 

ceglany/brązowo-oliwkowy, fuga kolor szary, w pokojach łóżkowych. Czy użyty materiał ma być 
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taki sam jak na fasadzie budynku co wynika z rzutu wykończeń dla parteru i piętra? Zwracamy się 

z prośbą o wskazanie produktu referencyjnego dla okładziny. 

Odpowiedź: Estetyka / kolor / wygląd materiału ma być taki sam (dopuszcza się inną grubość, 

nasiąkliwość, mrozoodporność, itp. które nie wypływają na odbiór wizualny materiału). Nie 

podajemy marek referencyjnych 

 

231. Prosimy o wskazanie produktu referencyjnego lub o udostępnienie rysunku detalu dla 

pochwytu ściennego w komunikacji. Zgodnie z opisem z projektu wykonawczego należy wykonać 

„poręcz drewniana dębową, o okrągłym przekroju; o średnicy 40mm; drewno impregnowane UV, 

bez użycia lakierów rozpuszczalnikowych, mocowana do ściany stalowymi wspornikami”, w 

przedmiarze wpisany jest „pochwyt systemowy”. Prosimy o potwierdzenie, że przez 

Zamawiającego zostanie zaakceptowane rozwiązanie systemowe, charakterystyczne dla tego typu 

obiektów. 

Odpowiedź: Rozwiązanie ma spełniać parametry wyszczególnione w opisie. Do akceptacji 

Projektanta na etapie budowy. 

 

232. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje innych form 

zabezpieczenia ścian, w tym systemowych, w pokojach łóżkowych oraz pomieszczeniach 

komunikacji, poza wskazanymi w projekcie poręczami drewnianymi dębowymi.   

Odpowiedź: . Materiały wykończeniowe zgodnie z rysunkiem wykończeń. Jako odbojnice w 

komunikacji do h=110cm dopuszcza się wykładziny PVC gr. min. 1,5mm typu „wallguard” 

 

233. Zwracamy się z prośbą o wskazanie parametrów równoważności, które są kluczowe dla 

Zamawiającego, dla przywołanego w projekcie i przedmiarze Sufitu ażurowego aksutycznego 

tekstylny ref. hounter douglas HeartFelt, umożliwiających zastosowanie produktów innych 

producentów. 

Odpowiedź: Równoważność: sufit ażurowy o tym samym stopniu prześwitu, parametry akustyczne, 

estetyka w materiale wykonania. 

 

234. Prosimy o jednoznaczne określenie, jakie wyposażenie stałe i ruchome, znajdujące się na 

rysunkach „Aranżacji typowych pokojów dwuosobowych” oraz „Aranżacji holu” należy do 

przedmiotu zamówienia i powinno zostać uwzględnione w ofercie.? 

Odpowiedź: Wg przedmiarów oraz zestawienia wyposażenia. 
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235. Prosimy o podanie parametrów małej architektury jakie mają zostać przyjęte do wyceny 

elementów takich jak ławki, kosze, stojaki na rowery, szachy terenowe lub wskazanie marki 

referencyjnej wraz z podaniem przykładowych numerów katalogowych.  

Odpowiedź: Ławki dł. ok. 2m. (dopuszcza się różne długości zgodnie z załącznikiem „Projekt 

gospodarki zielenią”), kosze ok. 35x35cm., stojaki słupkowe lakierowane, szachy bok min. 4m, max. 

6m. 

 

236. Prosimy o wyjaśnienie jakimi parametrami ma charakteryzować się „pole do gry w bule” jeżeli 

chodzi o nawierzchnie, deski, drenażu – gdyż brak jest takich informacji w dokumentacji 

technicznej.  

Odpowiedź: Zgodnie z przedmiarem i PZT. 

 

237. Prosimy o wskazanie w jakich obszarach nie planowane jest zdjecie humusu? 

Odpowiedź: Zgonie z dokumentacją. 

 

238. Prosimy o informacje jakie krawężniki powinny być przyjęte do wyceny? Betonowe o 

wymiarach 20x30 czy 15x30?  

Odpowiedź: Zgonie z dokumentacją projektu drogowego 20x30 

 

239. Proszę o wyjaśnienie gdzie mają zostać wykorzystane obrzeża 8x30 cm? Wg. przekroju 

normalnego DD jest to obrzeże oddzielające chodnik od trawnika na terenach zielonych 

(rekreacyjnych) którego ilość wynosi ponad 1000mb, natomiast w przedmiarach jest 75 mb. W 

projekcie zieleni wskazane jest obrzeże 8 x 20 cm w ilości 778 mb?  

Odpowiedź: Nawierzchnie rekreacyjne ujęte są w przedmiarach budowlanych. Ilości i wymiary 

zgodnie z dokumentacją i przedmiarem budowlanym. Na terenach zielonych dopuszcza się zmianę 

na obrzeża trawnikowe. 

 

240. Prosimy o wyjaśnienie dotyczące ilości szaf GPD i LPD. Wg schematów występuje 6szt szaf 

(GPD1, GPD2, LPD-A1, LPD-A2, LPD-B1, LPD-B2) natomiast w zestawieniu materiałów 

udostępnionego przedmiaru robót występują 3 pozycje po 3szt szaf (każda pozycja składa się z 2kpl 

szaf). Prosimy o udzielenie informacji jaka ilość szaf GPD i LPD należy wycenić w pozycjach 

przedmiarowych dot. ww zakresu. 

Odpowiedź:  Widok szaf aktualny. Błąd w przedmiarze zostanie skorygowany. 
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241. Prosimy o udzielenie informacji czy system kontroli dostępu/czytnik kart musi posiadać 

zgodnie z opisem i przedmiarem odczyt kart w kilku standardach tj.: „UNIQUE(26 bitów), HID® 

PROX(26 lub 37 bitów), MIFARE®(34 bity); częstotliwość pracy: 125 kHz &amp; 13,56 MHz” czy 

tylko w jednym z nich  

 

Odpowiedź:  Zgodnie z opisem i przedmiarem w wymienionych powyżej standardach. 

 

242. Brak w udostępnionych przedmiarach pozycji dotyczącej PSIM i integracji z systemem 

wizualizacji i zarządzania. Prosimy o wskazanie, w której pozycji przedmiarowej należy wycenić ww 

zakres  

 

Odpowiedź:   

Integracja SSP, KD i CCTV uwzględniona w dziele SSP 

Integracja LAN, SYS. PRZYZYWOWY uzupełniono w przedmiarach w dziele systemu przyzywowego 

 

243. Prosimy o wskazanie pozycji, w której należy wycenić uszczelnienia pożarowe, o których mowa 

w pkt. 14 opisu technicznego. W przedmiarze zostały ujęte tylko 4 szt. przepustów (w dziele trasy 

kablowe). Rzeczywista ilość przepustów koniecznych do wykonania będzie większa (m.in. wy/we 

kabli WLZ do pom. rozdzielni, przejścia WLZ przez strop w szachtach kablowych) 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ 

 

244. Prosimy o wskazanie pozycji przedmiarowej, w której należy wycenić punkty dostępowe AP 

sieci Wifi 

Odpowiedź:  Uzupełniono w przedmiarach. 

 

245. Prosimy o wskazanie pozycji przedmiarowej, w której należy wycenić przewody do AP oraz 

gniazda RJ45 PoE do zasilania 

 

Odpowiedź:  Pozycje w dziele instalacji LAN 

 

246. Prosimy o podanie referencyjnego producenta punktów dostępowych AP sieci Wifi 

Odpowiedź:  Zamawiający w obecnym czasie wykorzystuje UniFi 

 

247. Prosimy o udzielenie informacji, czy Zamawiający przeprowadził symulacje pokrycia/zasięgu 
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pkt. dostępowego AP całego budynku 

 

Odpowiedź:  GW po wyborze urządzenia zobowiązany jest do przeprowadzenia symulacji i 

przedstawienia wyników do akceptacji zamawiającego. 

 

248. W kogo zakresie będzie dostawa dodatkowych pkt. dostępowych AP w przypadku zbyt słabego 

pokrycia całego budynku Wykonawcy czy Zamawiającego 

 

Odpowiedź:  GW po wyborze urządzenia zobowiązany jest do przeprowadzenia symulacji i 

przedstawienia wyników do akceptacji zamawiającego. Urządzenia dobrane powinny być 

odpowiedniej klasy, aby spełnić pokrycie zasięgiem cały obiekt. 

 

249. Prosimy o podanie pozycji przedmiarowej, w której należy wycenić telefony IP DECT. 

Odpowiedź: W ramach postępowania wykonawca ma dostarczyć bezprzewodowe telefony 

wykorzysujące sieć WIFI, które mają współpracować z system przyzywowym ich ilość to 

„Wykonawca dostarczy wraz z system przyzywowym telefony IP do każdej dyżurki, pokoju 

lekarskiego, pielęgniarskiego, zabiegowego oraz do pokojów administracyjnych”  

250. Prosimy o wskazanie pozycji przedmiarowej, w której należy wycenić telefony VOIP. 

 

Odpowiedź:  W ramach postępowania wykonawca ma dostarczyć bezprzewodowe telefony 

wykorzysujące sieć WIFI, które mają współpracować z system przyzywowym ich ilość to 

„Wykonawca dostarczy wraz z system przyzywowym telefony IP do każdej dyżurki, pokoju 

lekarskiego, pielęgniarskiego, zabiegowego oraz do pokojów administracyjnych”  

 

251. Prosimy o wskazanie pozycji przedmiarowej, w której należy wycenić telefony analogowe 

 

Odpowiedź:  W ramach postępowania wykonawca ma dostarczyć bezprzewodowe telefony 

wykorzysujące sieć WIFI, które mają współpracować z system przyzywowym ich ilość to 

„Wykonawca dostarczy wraz z system przyzywowym telefony IP do każdej dyżurki, pokoju 

lekarskiego, pielęgniarskiego, zabiegowego oraz do pokojów administracyjnych”  

 

252. Prosimy o wskazanie pozycji przedmiarowej, w której należy wycenić centralę telefoniczną 
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Odpowiedź:  Centrala jest istniejąca, nie podlega wycenie.  

 

253. Prosimy o wskazanie pozycji przedmiarowej, w której należy wycenić platformę PSIM 

 

Odpowiedź:   

Integracja SSP, KD i CCTV uwzględniona w przedmiarach w dziele SSP  

Integracja LAN, SYS. PRZYZYWOWY uzupełniono w przedmiarach w dziele systemu przyzywowego 

 

254. Prosimy o wskazanie pozycji przedmiarowej, w której należy wycenić integrację systemu 

przyzywowego z platformą PSIM 

 

Odpowiedź:   

Integracja SSP, KD i CCTV uwzględniona w przedmiarach w dziele SSP 

Integracja LAN, SYS. PRZYZYWOWY uzupełniono w przedmiarach w dziele systemu przyzywowego 

 

255. Prosimy o wskazanie pozycji przedmiarowej, w której należy wycenić integrację systemu 

przyzywowego z serwerem sieci Wifi 

 

Odpowiedź:   

Integracja LAN, SYS. PRZYZYWOWY uzupełniono w przedmiarach w dziele systemu przyzywowego 

 

256. Prosimy o wskazanie pozycji przedmiarowej, w której należy wycenić serwer komunikacyjny 

oparty na systemie Linux (do telefonii: IP DECT, Wifi) 

 

Odpowiedź:  Serwer i licencje uwzględnione w przedmiarach w instalacji przyzywowej. 

 

257. Prosimy o wskazanie pozycji przedmiarowej, w której należy wycenić integrację systemu 

przyzywowego z istniejącą centralą 3CX  

 

Odpowiedź:  Serwer i licencje uwzględnione w przedmiarach w instalacji przyzywowej. 

 

258. Prosimy o przekazanie szczegółowego opisu oraz schemat integracji poszczególnych systemów 

przewidzianej w niniejszym postępowaniu z istniejącą centralą 3CX 
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Odpowiedź:  Telefony IP z sytemu przyzywowego moją być zintegrowane  z centralą telefoniczną 

3CX po protokole SIP lub innym sposobem umożliwiającym nadanie numerów wewnętrznych i 

zewnętrznych telefonów, integracja ma umożliwiać wykonywanie połączeń telefonicznych nie tylko 

wewnętrznych ale także zewnętrznych 

 

259. Prosimy o wskazanie pozycji przedmiarowej, w której należy wycenić integrację systemu 

przyzywowego z systemem HIS 

Odpowiedź: 

Proszę o ujęcie tego w pkt 264 łącznie z integracją systemu przyzywowego z centralą VOIP (jako 

komplet integracji ). 

 

 

 

 

260. Prosimy o wskazanie pozycji przedmiarowej, w której należy wycenić integrację z istniejącą 

centralą VOIP (hosting) 

 

Odpowiedź:  Integracja LAN, SYS. PRZYZYWOWY uzupełniono w przedmiarach w dziele systemu 

przyzywowego 

261. W przekazanym projekcie branży teletechnicznej nie występują stacje bazowe IP DECT, 

prosimy o uzupełnienie rzutów instalacji oraz podanie ilości stacji IP DECT na poszczególnych 

kondygnacjach 

 

Odpowiedź:  Zamawiający nie oczekuje stacji DECT 

 

262. Prosimy o wskazanie pozycji przedmiarowych, w których należy wycenić stacje bazowe IP DECT 

Odpowiedź:  Zamawiający nie oczekuje stacji DECT 

263. Prosimy o wskazanie pozycji przedmiarowej, w której należy wycenić przewody IP DECT oraz 
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gniazda RJ45 PoE do zasilania 

 

Odpowiedź:  Pozycje znajdują się w przedmiarach w dziale LAN. 

 

 

264. Prosimy o udzielenie informacji, czy Zamawiający przeprowadził symulacje pokrycia/zasięgu 

stacji bazowych IP DECT całego budynku  

 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga dostarczenia urządzeń w technologii DECT tylko Acces 

Point-y Wifi i infrastrukturę do nich. GW po wyborze AP zobowiązany jest do przeprowadzenia 

symulacji i przedstawienia wyników do akceptacji zamawiającego. Urządzenia dobrane powinny 

być odpowiedniej klasy, aby spełnić pokrycie zasięgiem cały obiekt. 

 

265. W kogo zakresie będzie dostawa dodatkowych stacji bazowych w przypadku zbyt słabego 

pokrycia całego budynku Wykonawcy czy Zamawiającego 

 

Odpowiedź:  GW po wyborze urządzenia zobowiązany jest do przeprowadzenia symulacji i 

przedstawienia wyników do akceptacji zamawiającego. Urządzenia dobrane powinny być 

odpowiedniej klasy, aby spełnić pokrycie zasięgiem cały obiekt. 

 

266. Prosimy o przekazanie ilości stacji bazowych IP DECT oraz punktów dostępowych AP sieci Wifi, 

które należy przyjąć do wyceny oraz w której pozycji przedmiarowej należy je wycenić  

 

Odpowiedź:  Zamawiający nie oczekuje stacji DECT, odnośnie ilości AP sieci Wifi „Wykonawca 

wykona całą infrastrukturę techniczną sieci WIFI (zasięg anten musi obejmować zasięgiem cały 

budynek). Wykonawca dostarczy odpowiednią ilość Access Point zgodnych ze specyfikacją.” 

Ponadto projekt zawiera niezbędną ilość wraz z rozmieszczeniem. 

 

267. Prosimy o podanie referencyjnego producenta i typu systemu komunikacji wewnętrznej 

pracującego w standardzie IP 

 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wie o jaki system chodzi Wykonawcy, jeżeli chodzi o przełączniki 

sieciowe to UniFi 
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268. Prosimy o wskazanie, w której pozycji należy wycenić system komunikacji wewnętrznej 

pracujący w standardzie IP 

 

Odpowiedź:  Nieprecyzyjne pytania- Zamawiający nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie. 

 

269. Prosimy o wskazanie pozycji przedmiarowej, w której należy wycenić oprogramowanie 

systemu przyzywowego. 

 

Odpowiedź:  Pozycja znajduje się w przedmiarze w dziele instalacji przyzywowej. 

270. Prosimy o przekazanie informacji jakiego typu dźwigi/windy przewiduje Zamawiający do 

zastosowania w planowanej inwestycji z napędem elektrycznym czy hydraulicznym? Dźwigi z 

napędem hydraulicznym są m.in. uciążliwe w eksploatacji ze względu na wycieki oleju 

hydraulicznego i jego zapach 

 

Odpowiedź:  Elektrycznym. Parametry wg opisu architektury 

 

271. Prosimy o podanie referencyjnego producenta/typu dźwigów/wind przewidywanych do 

zainstalowania w budynku 

 

Odpowiedź:  Nie podajemy marek referencyjnych. 

 

272. Prosimy o przekazanie rzutów szybów windowych z podanymi wymiarami podszybia i 

nadszybia  

Odpowiedź: Wg rysunków architektury i konstrukcji. Wysokość nadszybia +3.9m, podszybia -

1.25m 

273. Prosimy o podanie wymiarów podszybia i nadszybia  

Odpowiedź: Wysokość nadszybia +3.9m, podszybia -1.25m 

 

274. Prosimy o określenie klasy odporności ogniowej drzwi windowych 

Odpowiedź: Bez wymagań 

 

275. W przedmiarach udostępnionych od Inwestora nie zostały ujęte pozycje: brodzik prysznicowy 

oraz kabina prysznicowa proszę o wskazanie pozycji do których należy doliczyć wymienione 

pozycje lub o zgodę na dopisanie brakujących pozycji do przedmiaru.  
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Odpowiedź:  Nie przewiduje się stosowania kabin i brodzików prysznicowych. 

 

276. W przedmiarach udostępnionych od Inwestora nie została ujęta pozycja: bateria umywalkowa 

bez kontaktu z dłonią proszę o wskazanie pozycji, do której należy doliczyć wymienioną baterię lub 

o zgodę na dopisanie jej do przedmiaru.  

Odpowiedź:  Przedmiar uzupełniono 

 

277. Proszę o podanie maksymalnego/najwyżej punktowanego okresu gwarancji dla urządzeń 

instalacji sanitarnych. 

 

Odpowiedź:  Zasady punktacji okresu gwarancji określone są w siwz (rozdział XIV). 

 

278. Na terenie objętym zakresem inwestycji występuje system rozsączania wód deszczowych. 

Proszę o potwierdzenie że zakres prac sanitarnych nie obejmuje żadnej ingerencji w system 

związanej z modernizacją, budową, demonatażem itp. istniejącego lub planowanego systemu 

rozsączania przedstawionego na udostępnionym PZT. 

Odpowiedź: Potwierdzamy. 

 

279. W udostępnionej dokumentacji znajduje się „zestawienie wyposażenia technologicznego”, 

proszę o potwierdzenie czy dokument należy traktować jako przedmiar Inwestora, który również 

wchodzi w zakres wyceny. 

Odpowiedź: Tak 

 

280. Proszę o potwierdzenie, że roboty demontażowe instalacji sanitarnych w budynku kotłowni 

przeznaczonej do rozbiórki nie wchodzą w zakres postępowania. 

 

Odpowiedź: Rozbiórka nie podlega inwestycji.  

 

281. Proszę o udostepnienie wymiarów i wymogów dla wanny z podnośnikiem zlokalizowanych w 

pomieszczeniach Łazienka z wanną. 

Odpowiedź: Wanna podnośna: Wymiar zewnętrzny (dł. x szer.) 2100 x 800 mm 

Wymiary wewnętrzne (dł. x szer. x wys.) 1770 x 575 x 400 mm 

Zakres podnoszenia 680 - 1080 mm 
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Zasilanie prądowe 230 V  /  50 Hz 

Natężenie prądu max. 4,5 A 

Podnośnik transportowo-kąpielowy: 

Dane techniczne : 

Wymiary (dł. x szer. x wys. ) : 

860 mm x 718 mm x 1375 mm 

Zakres podnoszenia : 

min. 475 mm - maks. 1175 mm 

Dopuszczalny ciężar pacjenta  150 kg 

2 podwójne koła przednie : 

100 mm 

2 podwójne koła tylnie z hamulcami : 

125 mm 

Kolumna nośna z aluminium, w środku wrzecionowaty 

system napędowy : 

24 V 

282. W udostępnionych kosztorysach branży sanitarnej instalacji wod-kan nie występują prace 

budowlane związana z wykonanie otworów w ścianach i stropach do przeprowadzenia przewodów 

i podejść oraz uszczelnienie w miejscach przejść. Czy wycena ma zawierać wyżej wymienione 

elementy? Jeśli tak to proszę o wskazanie pozycji do których należy doliczyć wymienione pozycje 

lub o zgodę na dopisanie brakujących pozycji do przedmiaru.  

 

Odpowiedź: W większości przypadków przewidziano otworowanie dla instalacji, nie mniej jednak 

pewien zakres robót związanych z wykonywaniem otworów będzie nieunikniony, należy to 

uwzględnić w ofercie. 

 

283. W udostępnionych kosztorysach branży sanitarnej nie występują pozycje dotyczące przejść 

ppoż z obróbką budowlaną dla prowadzonych instalacji. Czy wycena ma zawierać wyżej 

wymienione elementy? Jeśli tak to proszę o wskazanie pozycji do których należy doliczyć 

wymienione pozycje lub o zgodę na dopisanie brakujących pozycji do przedmiaru. 

Odpowiedź: Przedmiar uzupełniono 

 

284. W udostępnionych kosztorysach branży sanitarnej nie występują pozycje dotyczące przejść 

przez przegrody budowlane. Czy wycena ma zawierać wyżej wymienione elementy? Jeśli tak to 
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proszę o wskazanie pozycji do których należy doliczyć wymienione pozycje lub o zgodę na 

dopisanie brakujących pozycji do przedmiaru. 

Odpowiedź: Są ujęte rury osłonowe 

 

285. W udostępnionych kosztorysach branży sanitarnej instalacji hydrantowej nie występują 

izolacje rur. Czy wycena ma zawierać wyżej wymienione elementy? Jeśli tak to proszę o wskazanie 

pozycji do których należy doliczyć wymienione pozycje lub o zgodę na dopisanie brakujących 

pozycji do przedmiaru. 

Odpowiedź: Nie przewiduje się izolacji instalacji hydrantowej. 

 

286. Proszę o wskazanie pozycji do których należy doliczyć - miejscową zabudowę poziomych 

odcinków rur w pomieszczeniach, w których nie planowane jest instalowanie stropów 

podwieszanych lub o zgodę na dopisanie brakujących pozycji do przedmiaru. 

Odpowiedź: Brak takich miejsc w projekcie 

 

287. Proszę o wskazanie pozycji do których należy doliczyć - miejscową zabudowę poziomych 

odcinków rur w pomieszczeniach, w których nie planowane jest instalowanie stropów 

podwieszanych lub o zgodę na dopisanie brakujących pozycji do przedmiaru. 

Odpowiedź: Brak takich miejsc w projekcie 

 

288. W przedmiarach dotyczących instalacji c.o. występują rozbieżności związane z projektowanymi 

grzejnikami a przedmiarem Inwestora. Czy w przypadku występowania w projekcie grzejników nie 

ujętych w przedmiarze Inwestora należy je ująć w wycenie? Jeśli tak to w jakiej formie (np. dodanie 

pozycji itp.) 

Odpowiedź: Tak należy je ująć w wycenie. 

 

289. W udostępnionych kosztorysach branży sanitarnej instalacji wod-kan – kanalizacja deszczowa 

nie występują izolacje rur. Czy wycena ma zawierać wyżej wymienione elementy? Jeśli tak to 

proszę o wskazanie pozycji do których należy doliczyć wymienione pozycje lub o zgodę na 

dopisanie brakujących pozycji do przedmiaru. 

Odpowiedź: Nie przewiduje się izolacji kanalizacji deszczowej. 

 

290. Proszę o wskazanie w jaki sposób w kosztorysach lub w których pozycjach ma zostać wpisana 

gwarancja na zamontowane urządzenia i sprzęt oraz integrację systemów?   
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Odpowiedź: Ujęte w koszt Wykonawcy.  

 

291. Prosimy o wskazanie pozycji przedmiarowej w której należy wycenić SWITCH i przełącznice dla 

systemu przyzywowego.  

 

Odpowiedź:  Pozycja zawarta jest w dziale instalacji przyzywowej. Urządzenia widnieją na 

schemacie systemu przyzywowego. 

 

292. Proszę o informacje gdzie należy wpisywać pozycje przedmiarowe, stanowiące koszty 

bezpośrednie które nie zostały ujęte w Państwa kosztorysie ofertowym (brak pozycji)?  

Odpowiedź: Ujęte w koszt Wykonawcy. Nie dopuszcza się dopisywania pozycji.  

 

293. § 1 ust. 2 pkt 1 - wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty na podstawie dokumentacji 

projektowej sporządzonej na zlecenie zamawiającego przez osobę trzecią/projektantów. 

Wykonawca ma nadto wykonać rysunki warsztatowe, obliczenia ekspertyzy i inna tego typu 

dokumentację. 

Jest to katalog otwarty, a zatem powstaje pytanie, jeśli takie dokumenty powinny jeszcze być 

sporządzone, to czy nie naruszy to praw autorskich projektantów, zwłaszcza, że w § 8 ust. 1 i ust. 

2 jest mowa o przeniesieniu praw autorskich do zmian projektowych.  

Prosimy też o rozważenie, czy w toku wykonywania umowy mogą w ogóle powstać jakiekolwiek 

dzieła chronione prawem autorskim. Projekty wykonawcze, rysunki techniczne itp. nie podlegają, 

bowiem co do zasady ochronie prawno autorskiej.  

 

Odpowiedź:  Zamawiający nie uważa, aby przygotowanie tego rodzaju dokumentów z należytą 

starannością miało naruszać autorskie prawa majątkowe. Zamawiający nie może wykluczyć, że 

niekiedy tego rodzaju dokumenty będą stanowiły utwór w rozumieniu prawa autorskiego i na tę 

okoliczność przewidziane jest ich przeniesienie.  

 

294. Czy zamawiający jest uprawniony do zmian w dokumentacji projektowej, a jeśli tak, to czy takie 

uprawnienie przeniesie na wykonawcę? 

Odpowiedź:  Nie dopuszcza się zmian. Wykonawca ma w obowiązku sporządzenie projektów 

warsztatowych/roboczych na podstawie przekazanej dokumentacji wykonawczej. Wszystkie takie 

projekty muszą uzyskać zgodę Projektanta i Zamawiającego. 
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295. § 1 ust. 2 pkt 4 - wykonawca ma podłączyć budynek do istniejącej infrastruktury.  

Pytanie: czy dokumentacja projektowa zawiera wszystkie oczekiwane i odpowiednie 

technologicznie rozwiązania projektowe w tym zakresie? 

 

Odpowiedź: Zgodnie zapisami projektu wykonawczego.  

 

296. § 1 ust. 2 pkt 9 - wykonawca ma zapewnić 170 sztuk systemu przyzywowego. Z § 9 ust. 5 

wynika, że wykonawca ma zapewnić 210 sztuk systemu przyzywowego. Prosimy o wyjaśnienie tej 

rozbieżności.  

 

Odpowiedź:  Zamawiający wyjaśnia, że dostarczone ma być 170 szt. systemu przyzywowego. 

Zamawiający dokona zmiany w umowie  § 8 ust. 5 [Prawa autorskie, licencje]  

Ilość pkt zgodnie z przedmiarami i projektem. 

 

297. § 1 ust. 3 - wykonawca ma uzyskać pozwolenia administracyjne na wycinkę drzew. Pytanie: czy 

przedłużająca się procedura uzyskania stosownych pozwoleń skutkuje przedłużeniem terminu 

wykonania.  

 

Odpowiedź:  Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu wykonania zamówienia z powodu 

okoliczności, o której mowa w pytaniu. 

 

298. § 1 ust. 8 - czy sporządzona została dokumentacja geologiczna/geodezyjna urządzeń, instalacji 

i sieci podziemnych tak, aby można było dokonać oceny ryzyk z  tym związanych? 

Odpowiedź: Opinię geotechniczną wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego" przekazano 

wraz z dokumentacją projektową 

 

299. § 3 ust. 1 i ust. 4 - Harmonogram rzeczowo - finansowy wymaga zatwierdzenia przez 

Zamawiającego.  

Pytanie: jaki skutek ma niezatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego przez 

Zamawiającego.  

 

Odpowiedź:  Brak zatwierdzenia harmonogramu skutkuje koniecznością złożenia przez wykonawcę 

nowego harmonogramu zgodnego z uwagami Zamawiającego. 
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300. § 4 ust. 3 - Prace budowlane będą wykonywane na terenie, na którym prowadzi działalność 

Zakład Opiekuńczo Leczniczy, który będzie czynny i w którym będą przebywać pacjenci. Każda 

budowa zakłóca dotychczasowy stan rzeczy na działkach sąsiadujących. 

Proponujemy, zatem zmianę projektu w tym zakresie i ustalenie, że budowa nie może zakłócać w 

istotny sposób lub uniemożliwiać działania istniejącego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego. 

 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje dotychczasową treść § 4 ust. 3 Umowy, wskazując, że 

oczywiście chodzi o sytuację zakłócenia ponad zwykłą miarę. 

 

301. § 5 ust. 3 i 6 - rozliczanie robót będzie odbywało się w transzach, co do zasady co 60 dni (ust. 

3). Z kolei z ust. 6 wynika, że rozliczanie będzie następowało po zakończeniu danego etapu, a 

terminy przewidziane na niektóre etapy są dłuższe niż 60 dni, a nadto etapy sa podzielone na 

podetapy (§ 2 ust. 2).  

Pytanie: czy rozliczenie będzie się odbywało po zakończeniu etapu czy też podetapu czy też w 

okresach 60-dniowych?  

 

Odpowiedź:  Zamawiający modyfikuje treść § 5 ust. 3 wzoru umowy nadając mu następującą treść: 

„Rozliczenie za wykonane roboty następować będzie odpowiednio do zaawansowania realizacji 

robót, na podstawie protokołów częściowych robót oraz odbioru końcowego, podpisanych przez 

upoważnionych przedstawicieli stron umowy, w ten sposób, że odrębnym rozliczeniom podlegać 

będą etap I i podetapy etapu I, a pozostałe etapy rozliczane będą stosownie do postępu prac, nie 

częściej niż co 60 dni, za wyjątkiem sytuacji zakończenia danego etapu i w takiej sytuacji rozliczenie 

nastąpić może po zakończeniu etapu. Faktury częściowe mogą zostać wystawione i opłacone do 

maksymalnej łącznej wysokości 90% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

Część wynagrodzenia płatna po odbiorze końcowym (odliczona zostanie z płatności za etap III i IV).” 

 

302. § 6 ust. 3 pkt 4 i pkt 5 - prosimy o zmianę postanowienia, iż umowę z podwykonawcami zawiera 

konsorcjum. Umowę z podwykonawcą powinien zawierać partner konsorcjum, do zakresu zadań 

którego należy wykonanie prac objętych podwykonawstwem. 

 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje postanowienia siwz w powyższym zakresie. 

 

303. § 6 ust. 3 pkt 4 i pkt 7 - prosimy o bardziej jasne sformułowanie tego postanowienia. Z 

obecnego brzmienia wynika, że kwoty zatrzymane (a nie potrącone na rzecz zabezpieczenia) 
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podlegają umorzeniu, a zatem wykonawca traci ostatecznie prawo do tej części wynagrodzenia 

nawet wówczas, jeśli nie zaistnieją przesłanki do ostatecznego zatrzymania kwoty zabezpieczenia.  

Wierzytelność wykonawcy zostaje bowiem umorzona.  

 

Odpowiedź:  Zamawiający uważa, że postanowienie § 6 ust. 3 pkt 7 jest czytelne i nie przewiduje 

jego zmiany. Umorzenie tej części wynagrodzenia nie pozbawia wykonawcy prawa do żądania 

zwrotu zabezpieczenia. 

 

304. § 7 ust. 2 - skoro odbiorom częściowo podlegają etapy, to czy są to te same odbiory o których 

mowa w § 5 ust. 3, które będą podstawą do zapłaty wynagrodzenia? Odbiory o których mowa w § 

5 ust. 3, co do zasady, będą odbywały się co 60 dni. Wydaje się, że pomiędzy tymi postanowieniami 

występują sprzeczności i w związku z tym prosimy o odpowiednie zmiany w umowie, tak aby 

odbiory częściowe na podstawie których wypłacane będzie wynagrodzenie nie pokrywały się z 

odbiorami częściowymi danego etapu lub podetapu.  

 

Odpowiedź:  Zamawiający modyfikuje treść § 5 ust. 3 wzoru umowy nadając mu następującą treść: 

„Rozliczenie za wykonane roboty następować będzie odpowiednio do zaawansowania realizacji 

robót, na podstawie protokołów częściowych robót oraz odbioru końcowego, podpisanych przez 

upoważnionych przedstawicieli stron umowy, w ten sposób, że odrębnym rozliczeniom podlegać 

będą etap I i podetapy etapu I, a pozostałe etapy rozliczane będą stosownie do postępu prac, nie 

częściej niż co 60 dni, za wyjątkiem sytuacji zakończenia danego etapu i w takiej sytuacji rozliczenie 

nastąpić może po zakończeniu etapu. Faktury częściowe mogą zostać wystawione i opłacone do 

maksymalnej łącznej wysokości 90% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

Część wynagrodzenia płatna po odbiorze końcowym (odliczona zostanie z płatności za etap III i IV).” 

 

305. § 7 ust. 9 i § 10. ust. 8 - zgodnie z § 7 ust. 9 Zamawiający może odmówić dokonania odbioru 

końcowego w przypadku niewykonania elementów prac lub stwierdzi istotne wady. W takiej 

sytuacji zostanie określony termin do wykonania tych elementów lub usunięcia wad.  Z kolei 

zgodnie z § 10 ust. 8 w przypadku stwierdzenia istotnych wad Zamawiający może od umowy 

odstąpić bez konieczności wzywania wykonawcy do ich usunięcia. Występuje zatem w tym 

zakresie sprzeczność. Prosimy o usuniecie tej sprzeczności.  

 

Odpowiedź:  Zamawiający zmodyfikował treść § 10 ust. 8 wzoru umowy. 
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306. § 10 ust. 1 i ust. 2 - w SIWZ jako kryterium wyboru oferty podano wyłącznie (XIV.1.) długość 

okresu gwarancji. Z kolei w umowie gwarancja zrównana została z rękojmią. Brak jest, zatem 

spójności w tym zakresie. Prosimy o usuniecie rozbieżności. 

 

Odpowiedź:  Zamawiający modyfikuje treść § 10 ust. 2 wzoru umowy nadając mu następującą 

treść: „Okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy wynosi [•] miesięcy i liczony jest od daty 

odbioru końcowego. Okres udzielonej rękojmi równy jest zaoferowanemu okresowi gwarancji”. 

 

307. § 4 ust. 1 punkt 24) w związku z § 16 ust. 1 punkt 3 – w umowie uregulowano przypadek 

odkrycia w trakcie wykonywania robót przedmiotu, który może być zabytkiem. Takie odkrycie 

stanowi podstawę zmiany umowy w zakresie terminu jej wykonania. Wnosimy, aby również 

przypadek wskazany w § 4 ust. 1 punkt 24 (niewypały i niewybuchy) wywoływał takie same skutki 

prawne jak odkrycie zabytku. Różnicowanie pomiędzy tymi dwoma przypadkami nie znajduje 

uzasadnienia prawnego.  

 

Odpowiedź:  Zamawiający nie zmienia siwz w sposób wnioskowany przez wykonawcę, wskazując 

jednocześnie, że usunięcie niewypałów lub niewybuchów nie trwa tak długo jak sytuacji dotycząca 

zabytków. Jednakże zapisy dot. niewypałów i niewybuchów zostały  zmodyfikowane (zał. SIWZ po 

modyfikacji oraz zał. nr 7 umowa- po modyfikacji). 

 

308. § 10 ust. 3 i ust. 4 - prosimy o doprecyzowanie jak często mają być dokonywane przeglądy, o 

których mowa w tym postanowieniu.  

 

Odpowiedź:  Przeglądy, o których mowa w tym punkcie dokonywane będą stosownie do potrzeb, 

przy czym zamawiający nie określa z góry częstotliwości. Przeglądy takie, niekoniecznie 

kompleksowe, odbywać się będą np. w sytuacji wykrycia wad jakiegoś elementy przedmiotu 

umowy. 

 

309. § 10 ust. 3 i ust. 4  - prosimy o ujednolicenie postanowień gwarancyjnych i rekojmianych.  W § 

10 ust. 4 jest mowa jedynie o gwarancji, zaś w pozostałych postanowieniach tego paragrafu jest 

mowa o rękojmi i gwarancji. Pytanie - czy taki był zamiar Zamawiającego.  

 

Odpowiedź:  Taki był zamiar Zamawiającego, uprawnienia i obowiązki związane z rękojmi wynikać 

będą z przepisów Kodeksu cywilnego. 
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310. § 10 ust. 11  - prosimy o doprecyzowanie pojęcia "jakichś". 

  

Odpowiedź:  Zamawiający nie jest w stanie doprecyzować tego wyrażenia, albowiem to czy dla 

utrzymania gwarancji takie przeglądy w ogóle będą konieczne i jakie, wynikać będzie z gwarancji 

producenckiej. 

 

311. § 11 - kary umowne - prosimy o wprowadzenie postanowienia określającego łączną 

maksymalną wysokość kar umownych. Obecnie kary umowne mogą być naliczone w 

nieograniczonej wysokości. Wprowadzenie postanowienia dotyczącego maksymalnej kary 

umownej nie uniemożliwiają Zamawiającemu dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość naliczonej kary umownej.  

 

Odpowiedź:  Zamawiający dokonał odpowiedniej modyfikacji treści siwz 

 

312. § 11 ust. 1 - kara umowna za nieterminowe wykonanie danego etapu liczona jest do całości 

wynagrodzenia, a nadto kary te są kumulowane. Prosimy o zmianę postanowienia w taki sposób, 

aby kary umowne za przekroczenie terminów wykonania danego etapu były liczone od wartości 

(ceny) tego etapu.  

 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści siwz. 

 

313. §  15 ust. 2 pkt 7  - prosimy o wyjaśnienie: czy pkt 7 dotyczy dwóch odrębnych stanów 

faktycznych (jeden - brak zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, drugi - podzlecenie części prac 

podwykonawcy na którego Zamawiający nie wyraził zgody), czy też należy tę podstawę traktować 

jako podstawę /zdarzenie łączne: brak zapłaty podwykonawcy i jednocześnie zlecenie prac innemu 

wykonawcy.  

 

Odpowiedź:  Powyższe dotyczy dwóch odrębnie traktowanych przesłanek do odstąpienia od 

umowy. 

 

314. § 17 ust. 1 do 5 - prosimy o wyjaśnienie jakie roboty rozumie Zamawiający pod pojęciem robót 

dodatkowych t.j. roboty nie objęte umową czy też roboty dodatkowe, w rozumieniu tego przepisu 

to roboty w ilości lub jakości nie objęte kosztorysem ofertowym. 
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Odpowiedź:  To roboty nie ujęte w zakresie przedmiotu zamówienia, w szczególności w 

dokumentacji projektowej i opisie przedmiotu zamówienia.  

 

315. 5 ust. 2 zdanie drugie - prosimy o doprecyzowanie, że zdanie to nie ma zastosowania do 

przypadków zwiększenia wynagrodzenia na skutek wykonania robót dodatkowych lub 

zamiennych. 

Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza, że zdanie drugie § 5 ust. 2 umowy nie ma zastosowania do 

przypadków zwiększenia wynagrodzenia na skutek wykonania robót dodatkowych lub zamiennych 

 

316. Punkt IV 1 – prosimy o wyjaśnienie, czy zastrzeżenie, że wykonawca może powierzyć 

podwykonawcy wykonanie części robót budowlanych oznacza, że niedopuszczalna jest sytuacja, w 

której wykonawca powierzy wykonanie całości robót budowlanych podwykonawcy lub 

podwykonawcom i że będzie musiał pozostałe części robót budowlanych wykonywać własnymi 

siłami (w siwz nie ma jednak zastrzeżenia, że część robót musi być wykonana własnymi siłami 

wykonawcy). 

 

Odpowiedź:  Zamawiający nie ograniczył ilości prac, jakie mogą być powierzone do wykonania 

podwykonawcom. 

 

317. Załącznik nr 8 do SIWZ - w treści załącznika wymienione są Tabele nr 1, 2 i nr 3, jednakże 

numerycznie w dalszej treści załącznika widnieją tylko Tabela nr 1 i Tabela nr 2. Wnosimy o 

odpowiednią zmianę załącznika. 

 

Odpowiedź:  Przez tabelę nr 3 załącznika nr 8 do siwz należy rozumieć wszystkie tabele określające 

„Dodatkowe elementy Systemu przyzywowego” 

 

318. W tabeli nr 2 załącznika nr 8 do SIWZ integracja z systemem HIS firmy Atende Medica Sp. z o. 

o. za którą jest przyznawane nieproporcjonalnie dużo punktów. Zakładamy, że w/w wymieniona 

punktacja nie prowadzi do uprzywilejowania tylko jednego producenta systemów przyzywowych. 

Proszę o udostępnienie przez firmę Atende Medica listy producentów systemów przyzywowych 

którzy posiadają ich oświadczenie lub wykreślenie tego zapisu z załącznika jeżeli faworyzowałby on 

tylko jednego producenta systemu. 
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Odpowiedź:  Zamawiający nie ma takiej wiedzy, aby możliwa była integracja systemu 

przyzywowego tylko jednego lub jakiejś ograniczonej liczby producentów z aktualnie użytkowanym 

systemem HIS. Zamawiający nie udostępnienia w imieniu producenta użytkowanego systemu HIS 

nazw systemów przyzywowych integrujących się z aktualnie użytkowanym systemem HIS, w tym 

celu należy zwrócić się do takiego producenta. 

Zamawiający przedkłada oświadczenie firmy Atende. 

 

319. W tabeli nr 1 załącznika nr 8 do SIWZ zapisy wskazują na parametry techniczne i rozwiązania 

firmy ASCOM. Firma ASCOM jak jedyna jest jednocześnie producentem systemów przyzywowych 

i telefonów. Parametry techniczne, sposób podłączenia innych systemów przyzywowych IP mogą 

różnić się od produktów firmy ASCOM. Czy zamawiający dopuszcza do stosowania produkty innych 

producentów po spełnieniu funkcjonalności? Czy zamawiający dopuszcza różnych dostawców 

systemu przyzywowego i systemu detefonów DECT? 

 

Odpowiedź: Przedmiotem zamówienia nie są telefony DECT. Zamawiający wymaga pełnej 

integralności w/w urządzeń w danym rozwiązaniu. Wykonawca może zaproponować 

różnorodnych producentów spełniających wymagania techniczne oraz funkcjonalne 

Zamawiającego pamiętając jednocześnie iż zadaniem wykonawcy jest dostarczenie rozwiązania w 

pełni integralnego pod względem wymaganych funkcjonalności 

 

320. W załączniku nr 8 do SIWZ jest opisana możliwość podłączenia modułu głosowego. Producenci 

posiadają urządzenia wyposażone w moduł głosowy lub bez tego modułu. Proszę określić czy 

wyceniane dzisiaj systemy mają być wyposażone w funkcje rozmowy przy łózkach? 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga w obecnej chwili takiego modułu lecz aby system 

przyzywowy posiadał możliwość rozbudowy o daną funkcjonalność 

 

321. Czy poza kolorem nie ma innego rozróżnienia pomiędzy farbami wewnętrznymi? Czy w 

komunikacji, łazienkach, kuchni, magazynach, pokojach pacjentów i innych należy zastosować ten 

sam rodzaj farby? 

Odpowiedź: Zgodnie z rysunkiem wykończeń i opisem architektury 

 

322. Prosimy o potwierdzenie że zgodnie z opisem technicznym architektury powierzchnie 

wewnętrzne tynkowane nie będą szpachlowane 
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Odpowiedź: Zgodnie z projektem architektury i przedmiarem. 

 

323. Brak pozycji przedmiarowej w której znajduje się „kostka brukowa postarzana”, zlokalizowana 

w alejce od frontu budynku. Prosimy o korektę przedmiaru. 

Odpowiedź: Skorygowano. 

 

324. Prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego planszy do gry w szachy terenowe (pozycja 

247 przedmiaru budowlanego) uwzględniającego układ warstw, oraz materiały potrzebne do ich 

wykonania. 

Odpowiedź: Zgodnie z przedmiarem i projektem gospodarki zielenią. 

 

325. Prosimy o informację czy w pozycji dot. szachów terenowych należy również uwzględnić 

dostarczenie figur do gry? 

Odpowiedź: Należy.  

 

326. Prosimy o udostępninie projektu wykonawczego pola do gry w bule (roz. 2.6 przedmiaru 

budowlanego). 

Odpowiedź: Wg PZT i przedmiaru. 

 

327. W opisie technicznym pada stwierdzenie: „we wszystkich oknach pomieszczeń przeznaczonych 

na pobyt ludzi przewidziano zastosowanie wewnętrznych rolet przeciwsłonecznych ze 

sterowaniem ręcznym.” Brak odpowiedniej pozycji w przedmiarze. Prosimy o korektę przedmiaru. 

Odpowiedź: Skorygowano. 

 

328. Projekt wymaga wykonanie parapetów wewnętrznych z konglomeratu o grubości 4 cm. Jest to 

grubość praktycznie niedostępna na rynku, ograniczająca wybór producentów. Czy Zamawiający 

dopuszcza wykonanie parapetów o bardziej standardowej grubości 3 cm? 

Odpowiedź: Dopuszcza. 

 

329. Prosimy o wskazanie standardu białego montażu sanitarnego 

Odpowiedź: Wg dokumentacji, m.in. opisów w zestawieniu wyposażenia technologicznego (et. 

Umywalka ze zintegrowanymi uchwytami. Umywalka wykonana z odlewu mineralnego z blatem 

odstawczym i zintegrowanymi uchwytami o długości 250 mm, z okrągłym zlewem o średnicy 410 

mm; wymiary umywalki: szer. 600mm, gł. 550mm,) 
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330. Instalacje elektryczne zaprojektowane są w oparciu o przewody YDY, YKY które nie spełniają 

obecnej Dyrektywy Europejskiej CPR odnośnie materiałów budowlanych stosowanych w 

budownictwie. Prosimy o informację czy wycenę należy przygotować w oparciu o przewody 

przyjęte w projekcie. 

 

Odpowiedź:  

Proszę o wycenę projektu w oparciu o przewody spełniających Europejską Deryktywę CPR.  Projekt 

oraz przedmiar robót zostanie skorygowany pod kątem zamiany przewodów na bezhalogenowe 

odpowiedniej do przeznaczania budynku klasy. 

Min. klasa CPR:   B2ca-s1b, d1, a1 (drogi ewakuacyjne) 

Min. klasa CPR:   Dca-s2, d1, a2 (poza drogami ewakuacyjnymi) 

 

 

331. Prosimy o informację czy przenośny agregat prądotwórczy jest w zakresie wyceny. 

Odpowiedź: Inwestor nie wymaga na tym etapie agregatu prądotwórczego. Skrzynka 

przyłaczeniowa agregatu, jest wyłączenie pod ewentualną przyszłą rozbudowę 

 

332. SIWZ Rozdział IV pkt. 2  –  prosimy o zmianę drugiego zdania ww. zapisu na w brzmieniu: „W 

przypadku niewskazania części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom, Wykonawca będzie mógł powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom na zasadach określonych w umowie i ustawie PZP.” 

Odpowiedź:  Zamawiający nie modyfikuje pkt 2 rozdziału IV siwz. 

 

333. § 5 ust. 2 zdanie drugie – Z uwagi na  to iż wynagrodzenie przewidziane w Przetargu jest 

wynagrodzeniem o charakterze kosztorysowym, zatem odnosi się do niego art. 629 KC,  a wskazany 

zapis może budzić wątpliwości co do charakteru tego wynagrodzenia, a zatem skutków 

finansowych i prawnych zawartej umowy oraz w związku z tym, iż przedmiar na podstawie którego 

opracowana ma być Oferta Wykonawcy, jest sporządzony przez Zamawiającego i nie może być 

modyfikowany przez Wykonawcę w trakcie przygotowania oferty, a odpowiedzialność za 

prawidłowe przygotowanie przetargu, w tym także przedmiaru robót, spoczywa, zgodnie z art. 18 

PZP,  na Zamawiającym, prosimy o wykreślenie zapisu w brzmieniu:  „w żadnym jednak przypadku 
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nie może być wyższa od ceny określonej w § 5 ust. 1 Umowy”, gdyż może to budzić wątpliwości co 

do faktycznych intencji Zamawiającego; 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść wzoru umowy w tym zakresie. 

 

334. § 5 ust. 3 - uwagi na liczne obowiązki formalno - finansowe spoczywające zarówno na 

Wykonawcy jak też podwykonawcach (np. odwrócone obciążenie) prosimy o zmianę częstotliwości 

rozliczeń częściowych na jeden raz na miesiąc kalendarzowy, na koniec miesiąca; 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na comiesięczne rozliczenia. 

 

335. § 5 ust. 8 pkt. 2 – prosimy o wykreślenie zapisu w całości. Ponieważ warunkiem wystawienia 

faktury powinien być protokół odbioru wykonanych prac, a nie zapłata wynagrodzenia 

podwykonawcom; Zapis można zmodyfikować na, tak aby warunkiem zapłaty za wykonanie robót 

objętych daną fakturą było przedstawienie, np., na co najmniej 5 dni roboczych przed terminem 

płatności oświadczeń podwykonawców o zapłacie a wykonane roboty, które są objęte fakturą. 

Pomoże to zachować płynność finansową zarówno Wykonawcy jak też wykonującym w ramach 

Inwestycji roboty podwykonawcom; 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść § 5 ust. 8 umowy w ten sposób, że wykreśla z tego 

ustępu pkt 3, a dotychczasowemu pkt 4 nadaje nr 3. Ponadto modyfikuje się § 5 ust. 9 umowy w 

ten sposób, że dodaje się zdanie drugie o następującym brzmieniu: Zapłata wynagrodzenia nie 

może nastąpić wcześniej niż przez przedłożeniem przez Wykonawcę oświadczenia 

podwykonawców o otrzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty. 

 

336. § 5 ust. 8 pkt.  – z uwagi za powyższe prosimy o zmianę zapisu na w brzmieniu: „oświadczenia 

podwykonawców o otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za wykonane przez 

nich roboty objęte dana fakturą”; 

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował § 5 ust. 8 umowy, nie wyraża jednak zgody na zmianę, o 

której mowa w pytaniu. 

 

337. § 6 ust. 3 pkt. 5 i 6 – z uwagi na brak logiki powyższego zapisu oraz wątpliwości co do intencji 

Zamawiającego prosimy o wykreślenie zapisów w całości; 

Odpowiedź: Zamawiający nie rozumie na czym polega rzekomy brak logiki i nie zmienia treści tych 

postanowień. 
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338. § 6 ust. 3 pkt. 7 – Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest i nie może być 

traktowane jako część wynagrodzenia, zatem prosimy o bezwzględne wykreślenie zapisu w całości; 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia § 6 ust. 3 pkt 7 umowy bez zmian. 

 

339. § 6 ust. 4 i 7– z uwagi na krótki termin realizacji Inwestycji prosimy o zmianę terminu na 7 dni; 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia ww. terminów. 

 

340. § 10 ust. 3 – prosimy i wykreślenie słowa „przeglądów”; 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

341. § 10 ust. 11 – Prosimy o wykreślenie zapisu w całości, ponieważ koszty te zawsze pokrywa 

Użytkownik. Są one zależne od sposobu eksploatowania urządzeń przez Użytkownika 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

342. § 11 ust. 1 pkt. 1 - prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,01%; 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

343. § 11 ust. 1 pkt. 2 - prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,02%; 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

344. § 11 ust. 1 pkt. 3 - prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 5%; 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

345. § 11 ust. 1 pkt. 4 - prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,5%; 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

346. § 11 ust. 1 pkt. 7 - prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 1000 zł 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

347. § 11 ust. 1 pkt. 8 - prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 1000 zł; 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

348. § 11 ust. 1 pkt. 9 - prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 2000 zł; 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

349. W załączniku nr 8 w rozdziale :WYMAGANIA DOTYCZĄCE SYSTEMU KOMUNIKACJI 

WEWNETRZENJ PRACUJĄCEGO W STANDARDZIE IP: opisywane jest kryterium wymagające 

dodatkowego systemu DECT czy systemu WiFI? W dokumentacji projektowej opisywane są 

zamienne telefony Wi-Fi i DECT. 

 

Odpowiedź: Zamawiającemu chodzi o sieć WIFI oraz o telefony działające w obrębie medium 

Wifi Przedmiotem zamówienia nie jest DECT 

 

350. W załączniku nr 8 rozdział ma tytuł „WYMAGANIA MINIMALNE DOTYCZĄCE TELEFONU IP 

DECT” w innych miejscach dokumentacji opisywany jest sieć WiFi i telefony WiFi. Czy opisywany 

rozdział dotyczy telefonów WiFi? 

 

Odpowiedź: Zamawiającemu chodzi o sieć WIFI oraz o telefony działające w obrębie medium 

Wifi. Przedmiotem zamówienia nie jest DECT 

351. Proszę o wskazanie, w którym miejscu w kosztorysie Formularza Ofertowego powinno się 

umieścić koszt związany z integracją systemu przyzywowego. 

 

Odpowiedź: Pozycja ujęta w zestawieniach.  

 

352. Czy wyposażenie meblowe wymienione w pliku branży architektonicznej OPIS_technologia  s. 

26-28 wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak prosimy o udostępnienie zestawień z podaniem ilości 

poszczególnych elementów wyposażenia wraz z ich opisem. 

 

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem "zestawienie wyposażenia technologia" 

 

353. Prosimy o informację czy automat do napojów gorących oraz automat do napojów zimnych 

wchodzi w zakres zamówienia.  

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem "zestawienie wyposażenia technologia" 

 

354. Czy wszystkie meble wbudowane z pliku RYS_20_AR_PW_ZMW_01 wchodzą w zakres 

zamówienia? Jeżeli tak prosimy o podanie ilości poszczególnych typów.  
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Odpowiedź: Zgodnie z zestawieniem wyposażenia (wszystkie poza Ar_r1). Dane ilościowe 

zgodnie z rzutami architektury/ zestawieniem wyposażenia. Zwraca się uwagę, że w gestii 

Wykonawcy pozostaje wykonanie wszystkich niezbędnych wzmocnień ścian pod meble i 

urządzenia – również w wypadku, gdy dane urządzenie nie jest elementem przetargu. 

 

355. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o wytyczne materiałowe odnośnie ścianek mobilnych. 

Odpowiedź: System jednowózkowy (bez prowadnicy dolnej), składający się z czterech modułów  

(pełnych). Wykończenie zgodne z rysunkiem wykończeń zaproponowane przez Wykonawcę 

przedstawić  do akceptacji Zamawiającego i Projektanta. 

 

356. Prosimy o sprecyzowanie z jakiego materiału ma zostać wykonane logo oraz napis na elewacji. 

Według opisu architektury napis oraz logo wykonany z mosiądzu, według rysunków elewacji ze 

stali nierdzewnej. 

Odpowiedź: Stal nierdzewna. 

 

357.  Prosimy o podanie przybliżonej wysokości liter napisu na elewacji. 

Odpowiedź: Wg rysunków architektury (elewacje) 

 

358. Prosimy o udostępnienie rysunku z detalem przedstawiającym logo instytutu z podaniem 

wymiarów.  

Odpowiedź: Wg rysunków architektury (elewacje). Logo wielkości napisów. 

 

359. Zgodnie z SIWZ „szczegółowy kosztorys ofertowy musi być sporządzony zgodnie z 

przedmiarami robót zawartymi w dokumentacji projektowej i obejmować wszystkie jego pozycje, 

zgodne z ich nazwą i opisem […]”. Prosimy o potwierdzenie, że kosztorys może być przygotowany 

jako szczegółowy w dowolnym programie, przy zachowaniu podziału pozycji kosztorysowej na trzy 

składowe: materiał, robociznę i sprzęt; 

Odpowiedź: Zamawiający nie wskazuje konkretnego programu w jakim powinien być 

przygotowany kosztorys. 

 

360. Zgodnie z SIWZ „szczegółowy kosztorys ofertowy musi być sporządzony zgodnie z 

przedmiarami robót zawartymi w dokumentacji projektowej i obejmować wszystkie jego 

pozycje, zgodne z ich nazwą i opisem […]”. Prosimy o potwierdzenie, że w kosztorysie 
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przygotowanym na podstawie przedmiaru można modyfikować przedmiary i opisy pozycji pod 

kątem zawartości projektu wykonawczego; 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na samodzielną modyfikację. 

 

361. Zgodnie z SIWZ „szczegółowy kosztorys ofertowy musi być sporządzony zgodnie z 

przedmiarami robót zawartymi w dokumentacji projektowej i obejmować wszystkie jego 

pozycje, zgodne z ich nazwą i opisem […]”. Prosimy o potwierdzenie, że do kosztorysu można 

dodawać dodatkowe pozycje, które nie występują w przedmiarze, a są konieczne ze względu 

na zawartość projektu wykonawczego;  

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na samodzielna modyfikację.  

 

362. Zgodnie z SIWZ „szczegółowy kosztorys ofertowy musi być sporządzony zgodnie z 

przedmiarami robót zawartymi w dokumentacji projektowej i obejmować wszystkie jego 

pozycje, zgodne z ich nazwą i opisem […]”. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku 

niewystępowania danej pozycji przedmiarowej w projekcie wykonawczym można ją usunąć 

bądź zastąpić inną; 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na samodzielna modyfikację. 

 

363. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy do kosztorysu należy załączyć informację o 

stawce robocizny oraz o narzutach zastosowanych przy wyliczaniu ceny. 

Odpowiedź: Nie ma potrzeby załączania takiej informacji. 

364. Prosimy o przekazanie warunków przyłączenia sieci elektrycznej do placu budowy lub 

wskazanie lokalizacji, z której będzie możliwość przyłączenia placu budowy do sieci 

elektrycznej; 

Odpowiedź:  Teren SCOL Mehoffera jest obecnie przyłączony do sieci.  Zasilanie placu budowy 

z istniejącej infrastruktury. Miejsce wpięcia – tablica podziałowa przy budce ochrony, lub inne 

miejsce wyznaczone przez Zamawiającego. Oferent po określeniu zapotrzebowania na moc 

podczas budowy zobowiązany jest w porozumieniu z Zamawiającym ustalić miejsce wpięcia.  

365. Prosimy o przekazanie specyfikacji materiałów wykończeniowych ściennych holu m.in. 

płyt z betonu architektonicznego, płyty mdf (wnęka).  
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Odpowiedź: Wytyczne zgodnie z projektem. Materiały do akceptacji Projektanta na etapie 

budowy. 

366. Prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy uwzględnić koszt 

wykończenia ścian płytą mdf; 

Odpowiedź: Poz. Informacja wizualna. 

367. Prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy uwzględnić koszt 

wykonania Logo i napisów z holu; 

Odpowiedź: Poz. Informacja wizualna. 

368. Prosimy o potwierdzenie czy meble w holu są przedmiotem oferty. Jeżeli tak to 

prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy uwzględnić koszt mebli; 

Odpowiedź: Zgodnie z zestawieniem wyposażenia. Kosztorys należy wykonać wg załącznika 

„zestawienie wyposażenia technologia” 

369. Prosimy o potwierdzenie czy rolety wewnętrzne prowadzone na linkach stalowych są 

przedmiotem oferty. Jeżeli tak to prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy 

uwzględnić koszt rolet wewnętrznych; 

Odpowiedź: Rolety nie są przedmiotem oferty - zgodnie z zestawieniem wyposażenia. 

370. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada projekt rozbiórek. Jeżeli tak, prosimy 

o udostepnienie. Jeżeli nie, prosimy o podanie wymiarów obiektów przeznaczonych do 

rozbiórki oraz informację z jakich materiałów obiekty zostały wykonane; 

Odpowiedź: Rozbiórki nie są w zakresie inwestycji.  

371. Prosimy o informację, czy w obiektach przeznaczonych do rozbiórki znajduje się azbest 

lub inne materiały niebezpieczne wymagającej specjalistycznej utylizacji; 

Odpowiedź: Rozbiórki nie są w zakresie inwestycji. 

372. Prosimy o podanie wytycznych dotyczących materiałów z jakich mają być wykonane 

izolacje przeciwwilgociowe oraz izolacje termiczne fundamentów oraz ścian fundamentowych; 

Odpowiedź: Rys.  
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373. Prosimy o korektę zapisu  pkt. 14 paragraf XVI SIWZ: 

12. Zamawiający zwraca 70%  zabezpieczenia  w  terminie  30  dni  od  dnia  wykonania 

przedmiotu zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

13. Pozostała kwota  w  wysokości  30%  zabezpieczenia  służy  pokryciu  roszczeń 

Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

14. Kwota, o której mowa w pkt 12, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu  

rękojmi  za  wady  lub  gwarancji  jakości  (w  zależności  od  tego,  który  z  tych terminów jest 

dłuższy). 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w pkt 14 zamiast pkt 13 powinien być wskazany pkt 

12. Zamawijący modyfikuj SIWZ w ww. zakresie. 

 

374. Czy wyposażenie zawarte w Zestawieniu Wyposażenia Medycznego jest przedmiotem 

przetargu. Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy uwzględnić 

elementy z wyposażenia; 

Odpowiedź: Elementy opisane ilościowo w Zestawieniu Wyposażenia Medycznego są 

przedmiotem przetargu. Kosztorys należy wykonać wg załącznika „zestawienie wyposażenia 

technologia” 
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375. Prosimy o informację, czy meble wbudowane z zestawienia RYS_20_AR_PW_ZMW_01 

są przedmiotem przetargu. Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej, w której 

należy uwzględnić powyższe meble; 

Odpowiedź: Zgodnie z zestawieniem wg załącznika „zestawienie wyposażenia technologia”. 

376. Prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy uwzględnić cokoły klatek 

schodowych; 

Odpowiedź: W pozycji okładzin schodowych. 

377. Prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy uwzględnić system 

informacji wizualnej wewnętrznej; 

Odpowiedź: Uzupełnione 

378. Prosimy o potwierdzenie, że w przedmiarze pozycja 118 ujęty jest panel ościeżnicowy: 

okładzina z betonu arch wrysowany na przekroju A-A rysunek RYS_29_AR_PW_AW_02. Jeżeli 

tak prosimy o korektę pozycji kosztorysowej, w której należy uwzględnić przedmiar, jeżeli nie 

to prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy uwzględnić panel ościeżnicowy; 

Odpowiedź: Uzupełnione w poz 119 

379. Według RYS_29_AR_PW_AW_02 okładziny ścienne wrysowane są do stropu, prosimy 

o potwierdzenie i ewentualna zmianę ilości w przedmiarze; 

Odpowiedź: Potwierdzamy. 

380. Czy w przedmiarze ujęte zostały elementy z opisu: 

 

Brak wrysowanych na elewacji. 

Odpowiedź: Skorygowane w przedmiarze. 

381. Opis strona 51:  

9.8.1.6 Klamry i drabiny stalowe

  

Występowanie: 

-ściana przy wyłazie 
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Prosimy o informację czy klamry i drabiny stalowe występują w projekcie i przedmiarze. 

Odpowiedź:. Oznaczone na rzutach architektury. Uzupełnione w przedmiarze. 

 

382. Wnosimy o uzupełnienie treści zapisu: 

1)  rozdz. VI Formularza Oferty poprzez dopisanie po zwrocie „określenie części zamówienia 

 i Podwykonawcy” - zwrotu : „…. o ile są znani na etapie składania ofert”  

2) Rozdz. IV pkt. 2 SIWZ poprzez dopisanie po zwrocie „…..i podania przez wykonawcę firm 

podwykonawców” - zwrotu : „…. o ile są znane na etapie składania ofert” 

Wskazujemy, że zgodnie z zapisem art. 36b ust. 1a PZP oraz opinią prawną Urzędu Zamówień 

Publicznych pt. „Obowiązek wskazania nazw firm podwykonawców w ofercie Wykonawcy”, 

dostępną na stronie internetowej Urzędu w treści Informatora UZP nr 4/2017 (str. 41-43) „… Przepis 

art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, określając zakres żądania informacji dotyczących podwykonawstwa w 

realizacji określonego zamówienia, posługuje się sformułowaniem „których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom”, co wskazuje, iż realizacja przez wykonawcę obowiązku 

informacyjnego na etapie składania ofert może nastąpić wyłącznie w okolicznościach, gdy firmy 

podwykonawców, z którymi wykonawca zamierza zrealizować określone działania, są mu tym 

momencie już znane. Zasadność powyższej interpretacji potwierdza  

treść standardowego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (pkt D Informacje 

dotyczące podwykonawców), gdzie wykonawca wskazuje czy zamierza zlecić osobom trzecim 

podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia. Jeśli tak, to w świetle wzoru ww. formularza 

wykonawca zobowiązany jest podać wykaz proponowanych podwykonawców, jeśli jest mu on 

wiadomy. Jednolity dokument zamówienia niewątpliwie dopuszcza zatem sytuację, w której na etapie 

składania oferty pełna lista podwykonawców nie jest jeszcze znana i nie musi zostać ujawniona. 

Interpretacja przepisu art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, dokonana przez pryzmat przepisów prawa 

europejskiego wskazuje na słuszność twierdzenia, iż odnosi się on do projektu, pewnego zarysu listy 

podwykonawców proponowanych przez wykonawcę i nie stanowi podstawy do ukształtowania 

obowiązku wskazania nazw wykonawców już na etapie składania ofert, gdy żaden z wykonawców nie 

ma pewności co do wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W wyroku z dnia 13 

lutego 2017 r. sygn. 192/17 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, iż „ewentualne ograniczenie 

wykonawców w zakresie swobody doboru podwykonawstwa (w zakresie podania nazw firm 

podwykonawców) możliwe jest tylko na etapie realizacji zamówienia, gdyż niewątpliwie 

podwykonawstwo dotyczy właśnie tej fazy postepowania o udzielenie zamówienia publicznego i 

samo podwykonawstwo (podanie nazw firm podwykonawców) w świetle znowelizowanych 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych ma charakter wtórny, istotne znaczenie ma treść 
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oferty, w rozumieniu opisu i wskazania zakresu zobowiązania, które wykonawca na siebie przyjmuje 

i które zaciąga”. W dalszej części przedmiotowej opinii możemy przeczytać, iż przepis art. 96 ust. 1 pkt 

5 ustawy Pzp wskazuje również, iż identyfikacja podwykonawcy (ujawnienie nazwy podwykonawcy 

przez wykonawcę zamówienia) może nastąpić zasadniczo na każdym etapie prowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Tym samym, niepodanie przez wykonawców 

informacji, o których mowa w art. 36b ust. 1 ustawy Pzp tj. nazw firm  podwykonawców wraz ze 

składaną ofertą nie może skutkować negatywnymi konsekwencjami, w tym w szczególności 

odrzuceniem takich ofert.  Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, iż dyspozycja art. 36b ust. 1 

ustawy Pzp, nakładająca na zamawiających obowiązek żądania ujawnienia informacji dotyczących 

imion i nazwisk (firm) podwykonawców w realizacji zamówienia, nie zobowiązuje wykonawców do 

ich wskazania na etapie składania ofert. W świetle przepisów ustawy Pzp, wykonawca zobowiązany 

jest do wypełnienia obowiązku wynikającego z treści art. 36b ust. 1 ustawy Pzp w momencie, gdy 

pozna krąg podmiotów, z którymi podejmie współpracę na zasadach podwykonawstwa.  W świetle 

przepisów ustawy Pzp, treścią oferty jest skonkretyzowany w oparciu o informacje przedstawione 

przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zakres zobowiązania jakie 

przyjmuje na siebie wykonawca, w szczególności sposób, termin, a także warunki wykonania 

zamówienia publicznego, które nie mogą podlegać modyfikacjom na późniejszym etapie. Powyższe 

stanowisko znajduje swoje odzwierciedlenie również w wyroku KIO z dnia 22 lutego 2017 r. sygn. KIO 

234/17, w którym Izba uznała, iż „oświadczenie o podwykonawcach, wymagane na skutek żądania 

zamawiającego wynikającego z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, mającego odzwierciedlenie w art. 71 ust. 

2 Dyrektywy 2014/24/UE (…) nie stanowi treści oferty w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, 

tj. merytorycznej treści zobowiązania wykonawcy oferowanego w odpowiedzi na opisany  przez 

zamawiającego w SIWZ przedmiot zamówienia. Nie jest to zatem oświadczenie woli, o jakim stanowi 

art. 66 § 1 kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 ustawy Pzp. W szczególności o charakterze żądania 

zamawiającego, o którym mowa w art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, na które odpowiedź wykonawcy nie 

stanowi treści oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, świadczy również treść 

przepisów art. 36b ust. 1a, ust. 1b, czy ust. 2 ustawy Pzp – w myśl których czas żądania złożenia 

oświadczenia o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom ze wskazaniem ich firm i części 

powierzanych do wykonania jak również możliwość zmiany tych danych w trakcie realizacji 

zamówienia (art. 36ba ust.1-3 ustawy Pzp) może być różny (…)”.  W konsekwencji nie można uznać, 

iż zakres informacji, o których mowa w art. 36b ustawy Pzp, tj. nazwy firm podwykonawców, może 

zostać uznany za treść oferty w rozumieniu 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Informacja dotycząca imion i 

nazwisk (firm) podwykonawców nie posiada waloru treści oferty, a tym samym brak ww. informacji 

nie może stanowić podstawy do jej odrzucenia”.   
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 Mając powyższe na uwadze wnosimy jak w zdaniu pierwszym. 

 

Odpowiedź: Opisany w pytaniu obowiązek dotyczy podwykonawców znanych Wykonawcy na etapie 

składania oferty. 

 

383. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający jest w posiadaniu ekspertyzy lub opinii dotyczącej 

zagrożeń niewypałami i niewybuchami na terenie przeznaczonym pod budowę? Jeśli Zamawiający 

nie posiada przedmiotowych ekspertyz czy opinii to wnioskujemy o wykreślenie w całości zapisu 

rozdz. II pkt. 2 ppkt.2.4 SIWZ oraz treści § 4 ust. 1 pkt. 24) wzoru umowy. Nie jest bowiem możliwe 

na etapie sporządzania oferty określenie wartości przyszłych kosztów związanych z wystąpieniem 

niewypałów i niewybuchów na budowie. Zwracamy uwagę, że opis przedmiotu zamówienia 

stanowi kluczowy element dokumentacji, która jest przygotowana przez Zamawiającego i nie może 

być on ogólny, szacunkowy i niedookreślony, przenoszący na Wykonawców składających ofertę 

ciężar jego dookreślenia. Za niedopuszczalną należy uznać praktykę opisu przedmiotu zamówienia 

poprzez zdarzenia przyszłe, niedookreślone, których rzeczywista potrzeba wykonania jak i rozmiar 

uzależnione są od rezultatu podjętych przez Wykonawcę czynności już na etapie realizacji. Zakres 

robót – możliwość ich wystąpienia, rozmiar, ilość, konieczność ich wykonania – nie może być 

pozostawiona domyślności Wykonawcy, bowiem taka sytuacja prowadzi do składania ofert 

nieporównywalnych co do rozmiarów świadczeń. Na etapie porównywania ofert braki we 

wskazanym zakresie skutkować będą niemożnością rzetelnego porównania ofert konkurencji, gdyż 

każdy Wykonawca przyjmie odmienne założenia i odmienny zakres robót lub czynności. 

Reasumując postępowanie o zamówienie publiczne ma doprowadzić do wybrania 

najkorzystniejszej oferty i podpisania umowy z Wykonawcą, 

gwarantującym jej należyte wykonanie przy uwzględnieniu zasad określonych w art. 7 ust. 1 

i 3 ustawy Pzp, a także w zgodności z przepisami tej ustawy. Stąd nadużywanie praw 

podmiotowych przez Zamawiającego, do ustalania warunków zamówienia, nie służy realizacji 

celów zakładanym przez ustawę Prawo zamówień publicznych – otwartych na konkurencję. 

 Mając powyższe na względzie wnosimy jak w zdaniu drugim. 

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapisy dot. niewybuchów i niewypałów. 
 

384. W przypadku braku zgody Zamawiającego na usunięcie zapisów o których mowa w pytaniu 2 

powyżej, prosimy o podanie jakie ilości (odkrytych niewypałów i niewybuchów) Oferent 

powinien założyć   
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w kalkulacji kosztów oraz wskazanie przez Zamawiającego pozycji w kosztorysie, która ma te 

koszty zawierać. Nadmieniamy, iż objęcie zakresem przedmiotu umowy o zamówienie publiczne 

robót nieprzewidzianych w dokumentacji przetargowej, a zatem niemożliwych do wyceny na 

etapie oferowania, byłoby sprzeczne z art. 140 ust. 3 Pzp w związku z art. 58 § 1 KC, jako 

wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w 

dokumentacji przetargowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapisy dot. niewybuchów i niewypałów. 
 

385. W związku  z treścią § 1 ust. 2 pkt. 5) wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający 

wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia przed odbiorem końcowym rozruchu technologicznego 

obiektu? W przypadku odpowiedzi twierdzącej informujemy, że na przeprowadzenie rozruchu 

technologicznego obiektu w tym synchronizowanie i zoptymalizowanie parametrów urządzeń, 

Wykonawca potrzebuje co najmniej 30 dni roboczych.  

Odpowiedź: Tak, potwierdzamy.  

386. W związku z obowiązkiem przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji, 

dozoru urządzeń, systemów, instalacji zamontowanych w obiekcie, prosimy o odpowiedź na 

następujące pytania: 

1) kiedy (w jakim okresie) ma zostać przeprowadzone przedmiotowe szkolenie osób? 

2)  ile max. osób będzie uczestniczyć w przedmiotowym szkoleniu?  

3) czy Wykonawca będzie miał obowiązek sporządzenia stosownych protokołów i instrukcji  

     stanowiskowych i przekazania Zamawiającemu? 

W przypadku gdy Zamawiający nie ma lub nie może udzielić jednoznacznej odpowiedzi na powyższe 

pytania to czy ustalenie dogodnego terminu na przeprowadzenie przedmiotowego szkolenia odbędzie 

się na zasadzie uzgodnień poczynionych przez Strony ( Zamawiającego i Wykonawcę ) tj. z co najmniej 

30 dniowym wyprzedzeniem Zamawiający poinformuje Wykonawcę o liczbie uczestników szkolenia i 

uwzględni niezbędny Wykonawcy okres/ czas na przygotowanie materiałów i  na przeprowadzenie 

przedmiotowego szkolenia?. 

Odpowiedź: Zamawiający nie może teraz szczegółowo udzielić odpowiedzi, natomiast potwierdza, że 

ustali dogodny termin w uzgodnieniu z Wykonawcą.  

 

387. Wnosimy o wykreślenie w całości postanowień § 1 ust. 8 wzoru umowy. 

Wykonawca nie może składać deklaracji/ oświadczenia, iż wiedza i informacje zdobyte podczas 

przygotowania oferty, eliminują ryzyka związane z niewykonaniem przedmiotu umowy bądź 
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nienależytym wykonaniem, z przyczyn dających się ustalić przed przystąpieniem do realizacji 

przedmiotu umowy. Wykonawca posiada tylko wiedzę i informacje, które mógł obiektywnie pozyskać 

w toku wizji lokalnej „terenu budowy” oraz jego otoczenia (terenów przyległych) i na podstawie 

dokumentacji  dostarczonej przez Zamawiającego na etapie postępowania przetargowego. Zapoznanie 

się z udostępnioną  dokumentacją przetargową wiązałoby się bowiem z koniecznością weryfikacji 

wszystkich dokumentów, a także przeprowadzeniem badań geologicznych w celu sprawdzenia, czy 

warunki geologiczne przewidziane w dokumentacji, odpowiadają rzeczywistym warunkom 

geologicznym zaistniałym na terenie budowy, a w szczególności odmiennych od wskazanych w 

dokumentacji warunków wodnych, archeologicznych i środowiskowych oraz ujawnienia się 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji i konstrukcji podziemnych. 

Z orzecznictwa w sprawach zamówień publicznych na tle umowy o roboty budowlane jednoznacznie 

wynika, że zgodnie z regułami ustawy Prawo zamówień publicznych, SIWZ powinna obejmować 

szczegółowy wykaz prac przewidzianych do realizacji. Wprowadzenie przez Zamawiającego do umowy 

w/w postanowienia, stanowi de facto obciążenie Wykonawcy odpowiedzialnością za nienależyte 

wykonanie obowiązków umownych ciążących na Zamawiającym!  Przypominamy, że wprowadzenie 

wymogu przyjęcia przez Wykonawcę odpowiedzialności za wykonanie robót, których Wykonawca nie 

jest w stanie oszacować na podstawie przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji opisującej 

przedmiot zamówienia jest naruszeniem przepisu art. 29 Pzp. 

Mając powyższe na uwadze wnosimy jak w zdaniu pierwszym. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 

388. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że oświadczenie zawarte w § 1 ust. 9 wzoru 

umowy dotyczy stanu istniejącego w dacie podpisywania umowy, natomiast nie wyłącza 

odpowiedzialności Zamawiającego za wady lub niekompletność dokumentacji projektowej 

opisującej przedmiot zamówienia, które zostaną stwierdzone w trakcie realizacji robót 

budowlanych, kiedy to dopiero cała ta dokumentacja będzie analizowana w sposób bardziej 

szczegółowy.  Zwracamy uwagę na treść uzasadnienia wyroku KIO z dnia 2 marca 2010r., sygn. 

akt KIO/UZP 184/10, z którego wynika, że stosownie do art. 651 k.c. oraz linii orzecznictwa Sądu 

Najwyższego na tle tego przepisu, Wykonawca nie ma obowiązku szczegółowego sprawdzenia 

dostarczonego projektu w celu wykrycia jego wad. Przepis art. 651 k.c. ma zastosowanie do 

zawartej umowy o roboty budowlane. Zamawiający wprowadzając zaskarżone postanowienia 

umowne nakłada na Wykonawców obowiązek badania dokumentacji w celu wykrywania jej wad 

i błędów jeszcze przed zawarciem umowy o roboty budowlane. Przedmiot zamówienia nie 
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obejmuje sprawdzenia dokumentacji projektowej przed zawarciem umowy. Sprawdzenie 

dokumentacji wiązałoby się bowiem z koniecznością weryfikacji wszystkich wyliczeń 

projektowych i sprawdzeniem czy dokumentacja jest skoordynowana między poszczególnymi 

branżami, a także przeprowadzeniem badań geologicznych w celu sprawdzenia, czy warunki 

geologiczne przewidziane w dokumentacji, odpowiadają rzeczywistym warunkom geologicznym 

zaistniałym na terenie budowy, a w szczególności odmiennych od wskazanych w dokumentacji 

warunków wodnych, archeologicznych oraz ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych instalacji i konstrukcji podziemnych itp. Na etapie przygotowania oferty 

Wykonawca nie jest w stanie zauważyć wad wynikających z nieskoordynowania dokumentacji 

projektowej, gdyż poszczególne branże robót są wyceniane przez specjalistów od różnych 

zakresów kosztorysowania i nie ma technicznych możliwości merytorycznego sprawdzenia 

wszystkich elementów dokumentacji pod kątem zgodności ze sztuką budowlaną i przepisami 

prawa budowlanego. Do sprawdzenia dokumentacji projektowej pod kątem wyszukania jej 

błędów potrzebny jest bowiem niemal taki sam nakład czasu jak do projektowania, a czas na 

przygotowanie oferty na to nie pozwala. 

W przypadku nie uzyskania potwierdzenia od Zamawiającego, wnosimy o usuniecie w całości treści 

ust. 9 § 1 wzoru umowy. 

  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza rozumienie ww. postanowienia. 

 

389. Wnosimy o zmianę treści § 2 ust. 1 wzoru umowy i nadania mu brzmienia zgodnie z 

poniższym:  

„Całość przedmiotu umowy zostanie wykonana w terminie nie dłuższym niż 18 miesięcy od dnia 

protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy”. 

Po pierwsze nie podlega dyskusji, iż Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na prace 

wykonane w ramach umowy, jednakże okres gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy 

liczony jest od daty podpisania przez strony umowy protokołu odbioru końcowego. Zatem logiczne 

jest, że termin realizacji przedmiotu umowy nie może obejmować okresu gwarancji i rękojmi. Po drugie 

oczywistym jest, że w okresie od dnia podpisania umowy do dnia protokolarnego przekazania terenu 

budowy Wykonawca nie będzie miał możliwości rozpoczęcia robót budowlanych. Zatem zasadnym jest 

doprecyzowanie treści § 2 ust. 1 wzoru umowy poprzez wprowadzenie zmiany w jego brzmieniu, 

zgodnie z którą rozpoczęcie robót nastąpi od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu 

budowy.  
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Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasową treść § 2 ust. 1 wzoru umowy. 

 

390. Z uwagi na przyjętą § 5 wzoru umowy formułę wynagrodzenia kosztorysowego, które jest 

najbardziej popularnym rodzajem wynagrodzenia stosowanym przez Zamawiających w 

rozliczeniach robót budowlanych, umożliwiającym dostosowanie wysokości wynagrodzenia do 

rzeczywistego zakresu i kosztów wykonanych robót. Ta forma wynagrodzenia opiera się na 

przewidywaniach dotyczących zakresu prac oraz kosztów ich wykonania, które nie są ostateczne 

i mogą ulec zmianie, stosownie do zmiany okoliczności wykonania umowy. W praktyce 

wynagrodzenie kosztorysowe de facto ustalane jest dopiero na podstawie kosztorysu 

powykonawczego, a więc po zakończeniu i odbiorze robót zleconych w umowie. Mając powyższe 

na uwadze wnosimy o uzupełnienie treści § 4 ust. 1 pkt. 15 wzoru umowy o nowy ppkt. f) o 

następującym brzmieniu: 

„ f) kosztorys powykonawczy” 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany umowy w tym zakresie. 

 

391. Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu na uzyskanie prawomocnej decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie, który obecnie przewidziany jest na 2 miesiące od daty zakończenia 

robót związanych 

 z realizacją przedmiotu umowy (zapis § 2 ust. 2 pkt. 4) wzoru umowy) . W naszej ocenie jest to 

termin niewystarczający do tego, aby Wykonawca uzyskał taką decyzję i przedłożył ją 

Zamawiającemu przed datą odbioru końcowego, jeżeli weźmiemy pod uwagę terminy 

obowiązujące w ramach procedury administracyjnej oraz odbiorowej. W celu uzyskania decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie Wykonawca zobowiązany będzie powiadomić Państwową Inspekcję 

Pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Państwową Straż Pożarną o zakończeniu budowy. 

Organy te mają 14 dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia na wniesienie ewentualnych 

uwag bądź sprzeciwu. Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o braku 

sprzeciwu lub uwag tych organów do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (art. 

57 ust. 3 ustawy Prawo budowlane), a więc musi się liczyć z tym, że wniosek taki będzie mógł złożyć 

dopiero po upływie 14 dni od zawiadomienia w/w organów o zakończeniu budowy. Po złożeniu 

wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie organ nadzoru budowlanego 

przeprowadza obowiązkową kontrolę (na co ma 21 dni od dnia złożenia wniosku – art. 59 i 59a 

ustawy Prawo budowlane), po czym wydaje decyzje o pozwoleniu na użytkowanie w terminie do 

2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (art. 35 § 3 k.p.a.). Zakładając, że Zamawiający upoważni 
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Wykonawcę do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania od tej decyzji, stanie się ona 

ostateczna i prawomocna w momencie doręczenia organowi oświadczenia w tym przedmiocie (art. 

127 a § 2 k.p.a.). Konieczny do zapewnienia Wykonawcy realny termin wykonania tych czynności 

wynosi więc ok. 3 miesięcy.  

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasową treść siwz w powyższym zakresie. 

 

392. W związku z wymogiem przedłożenia przez Wykonawcę przed dokonaniem odbioru 

końcowego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (patrz zapis § 7 ust. 7 wzoru umowy), prosimy 

o informację czy Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do zrzeczenia się w jego 

imieniu prawa do wniesienia odwołania od tej decyzji, by przyspieszyć proces uprawomocniania 

się decyzji zgodnie z art. 127a § 2 k.p.a.? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa. 

 

393. Prosimy o odpowiedź: czy Zamawiający dopuszcza zmianę kolejności wykonywania robót 

budowlanych oraz kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na teren budowy ze 

względu na wystąpienie okoliczności niezależnych od Wykonawcy czy Zamawiającego np. 

atmosferyczne, technologiczne czy wystąpienie zdarzeń noszących znamiona siły wyższej które 

uniemożliwią prowadzenie prac lub dostaw w kolejności wynikającej z harmonogramu rzeczowo-

finansowego? 

 

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza taką sytuację. 

 

394. W związku z rażącą nierównością stron umowy, wnosimy o uzupełnienie postanowień § 4 

wzoru umowy zgodnie z poniższym: 

• Zmiana tytułu § 4 na  „OBOWIĄZKI STRON UMOWY” 

• Wprowadzenie do § 4 nowego ustępu o brzmieniu:  

    „Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) współdziałanie z Wykonawcą przy realizacji Przedmiotu Umowy, w tym udzielanie 

niezbędnych pełnomocnictw w celu prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, 

2) przekazanie pozwolenia na budowę oraz dziennika budowy - w dniu wprowadzenia na teren 

budowy, 
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3) przekazanie w dniu zawarcia Umowy, dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 4 Umowy,  

w jednym egzemplarzu w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej, 

4) wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy w terminie wynikającym z Umowy, 

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego obejmującego wszystkie branże  

przedmiotu Umowy, 

6)  dokonywanie i potwierdzanie zapisów w dzienniku budowy, prowadzonym przez Wykonawcę. 

7) dokonanie czynności odbiorowych robót po ich zakończeniu i potwierdzeniu przez 

Zamawiającego gotowości do odbioru — zgodnie z zapisami zawartymi w § 7 Umowy, 

8) terminowa zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzania proponowanych postanowień, w 

szczególności. z tego względu, że znaczna część z nich wynika z innych postanowień umowy lub też 

przepisów prawa. 

 

395. W związku z   obowiązkiem uzyskania przez Wykonawcę  zatwierdzenia materiałów 

budowlanych przed wbudowaniem – udzielonego przez Inspektora Nadzoru. Prosimy 

Zamawiającego o przekazywanie pisemnych akceptacji dokonywanych przez Inspektorów Nadzoru 

Inwestorskiego w terminie 7 dni (lub ewentualnie nie przekraczającym 14 dni), od dnia złożenia 

przez Wykonawcę pisemnego wniosku (wraz z załącznikami) dotyczącego zatwierdzania 

materiałów i urządzeń. Zgodnie z orzeczeniem KIO z dnia 4 lutego 2013 r (sygn. akt. KIO 171/13) 

„Akceptacja winna być udzielona w terminie nie przekraczającym 2 tygodni od daty 

przedstawienia przez Wykonawcę kompletnego wniosku”. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że akceptacje takie będą udzielane niezwłocznie, w terminie nie 

dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku (wraz z załącznikami) 

dotyczącego zatwierdzania materiałów i urządzeń. 

 

 

396. Prosimy o potwierdzenie, że koszty przeprowadzonych prób i badań jakościowych, o których 

mowa w § 4 ust. 1 pkt. 8) wzoru umowy, w zakresie wykraczającym poza próby i badania 

wyszczególnione w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia, będą po stronie 

Zamawiającego, jeżeli wykażą prawidłowość wykonanych robót. Z uwagi na to, że w/w zapis 

wzoru umowy nie określa o jakie próby i badania chodzi, bez wyjaśnienia tej kwestii w kalkulacji 
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wynagrodzeń ofertowych należałoby uwzględnić ryzyko wykonania nieokreślonych prób i 

badań, których może zażądać Zamawiający. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza przedstawione rozumienie ww. postanowienia. 

 

397. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku, gdy zajdzie konieczność usunięcia 

kolidujących z planowaną inwestycją drzew po uprzednim uzyskaniu w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego pozwolenia na ich wycinkę, to termin (Etap I.1) wykonania Przedmiotu Umowy 

zostanie odpowiednio przedłużony o okres usuwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywania 

robót wchodzących w zakres przedmiotu umowy (tj. przygotowania wniosku wraz z niezbędnymi 

dokumentami, oczekiwania na wydanie decyzji oraz wycinki i uprzątnięcia terenu), a w przypadku 

konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek 

zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe?. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje ani wydłużenia terminu realizacji prac, ani zapłaty 

dodatkowego wynagrodzenia z powodu wycinki. 

 

398. Czy Zamawiający jest w posiadaniu opinii przyrodniczej stwierdzającej obecność lub brak 

gatunków chronionych (tj. ptaków) i ich siedlisk na drzewach kolidujących z planowaną inwestycją? 

-w przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o odpowiedź: 

1) kto pokryje koszty przedmiotowej opinii oraz koszty przygotowania ekspertyzy ornitologicznej 

wraz z nadzorem przyrodniczym? 

2) W jaki sposób Wykonawca ma oszacować związane z tym koszty w cenie oferty?  

Nadmieniamy, iż objęcie zakresem przedmiotu umowy o zamówienie publiczne robót 

nieprzewidzianych w dokumentacji przetargowej, a zatem niemożliwych do wyceny na etapie 

oferowania, byłoby sprzeczne z art. 140 ust. 3 Pzp w związku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczające poza 

określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji przetargowej nie 

stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty. 

 

Odpowiedź: Koszty takiej ewentualnej opinii obciążają wykonawcy, a sposób kalkulacji takiego ryzyko 

jest sprawą danego wykonawcy. 

 

399. Informujemy Zamawiającego, że w okresie od marca do października w przypadku wystąpienia 

na drzewach gatunku ptaków będących pod ochroną, wycinka wyżej wymienionego 
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drzewostanu będzie niemożliwa do czasu zakończenia okresu lęgowego ptaków. Czy Zamawiający 

potwierdza, że w przypadku, gdy niemożność dokonania wycinki drzew w tym okresie uniemożliwi 

wykonywania robót wchodzących w zakres przedmiotu umowy w tym okresie, termin wykonania 

Przedmiotu Umowy zostanie odpowiednio przedłużony? 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji umowy. 

 

400. Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność Wykonawcy jest odpowiedzialnością 

odszkodowawczą na zasadach ogólnych, zgodnie z treścią art. 652 k.c.  

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie odpowiedzieć na tak ogólnie zadane pytanie. 

 

401. Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązanie Wykonawcy do poniesienia wszelkich wydatków 

koniecznych do naprawienia wyrządzonej szkody, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 25) wzoru 

umowy dotyczy wyłącznie kosztów uzasadnionych, udokumentowanych oraz wynikłych tylko z 

tych roszczeń, które zostały prawomocnie uznane za zasadne. Wykonawca nie może bowiem 

ponosić finansowej odpowiedzialności za występowanie przez osoby trzecie z roszczeniami 

wobec Wykonawcy i Zamawiającego, jeżeli nie były one zasadne. Oszacowanie ryzyka 

poniesienia takich kosztów jest trudne i może wpłynąć na wzrost oferowanych przez 

Wykonawców wynagrodzeń za realizację zamówienia publicznego. 

 

Odpowiedź: Zasady i zakres odpowiedzialności odszkodowawczej wynika z przepisów Kodeksu 

cywilnego. 

 

402. Główną cechą wynagrodzenia kosztorysowego jest jego zmienność w trakcie realizacji 

przedmiotu zamówienia, w związku z czym cena podana w ofercie jest jedynie „umówionym 

wynagrodzeniem”, a nie ceną ostateczną. Jednakże bez względu w jakiej postaci zostanie określone 

wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, ryczałtowej, czy też kosztorysowej, zawsze 

będzie ono odnosiło się do przedmiotu zamówienia opisanego dokładnie w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz w dokumentacji technicznej. Zaś zakres świadczenia Wykonawcy, 

zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy Pzp, winien być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie, 

pod rygorem nieważności umowy w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia 

zawartego w SIWZ. Oznacza to, iż nie jest dopuszczalne i możliwe zawarcie z góry w specyfikacji i 

we wzorze umowy, zastrzeżenia, iż umowa obejmuje zakres prac, który obojętnie z jakich przyczyn 

został pominięty na etapie projektowania, lub też obejmuje bez obustronnego porozumienia 

zakres wszelkich prac dodatkowych czy zamiennych, wynikający z przykładowo z ujawnionych w 
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trakcie budowy wad projektu oraz wynikających ze znacząco odmiennych warunków realizacji 

zamówienia, niż zakładane przy opracowaniu dokumentacji projektowej np. odmiennych od 

wskazanych w dokumentacji warunków gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnienia się 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych, wykonanie 

ekspertyz przyrodniczych. itp. Taki rozszerzony zakres zamówienia i postanowienia umowy byłyby 

nieważne z mocy art. 140 ust. 3 ustawy Pzp, jako wykraczające poza określenie przedmiotu 

zamówienia w SIWZ, gdyby uprzednio nie zostały w niej przewidziane, jako właściwy opis, a więc 

zgodny z art. 31 Pzp. Krajowa Izba Odwoławcza podziela powyższy pogląd co ostatecznie 

potwierdziła w wydanym orzeczeniu sygn. akt. KIO 171/13 z dnia 4 lutego 2013 r. „Wykonawca na 

etapie realizacji umowy nie ponosi odpowiedzialności za wady dokumentacji projektowej. Prace 

nieprzewidziane w dokumentacji projektowej, nie stanowią przedmiotu zamówienia, według jego 

opisu w SIWZ, które byłyby objętego ceną oferty, za wyjątkiem ściśle związanych np. obsługi 

geodezyjnej powykonawczej, czy przeprowadzenia wymaganych prób i pomiarów, itp. W razie 

konieczności wykonania robot niespodziewanych, które nie zostały objęte opisem przedmiotu 

zamówienia, gdyż nie były przewidziane projektem, a mogą okazać się nieodzowne do wykonania, 

dla osiągnięcia zakładanego rezultatu umowy, w przypadku ziszczenia się wszystkich przesłanek 

art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, niezależnie od charakteru ustalonego wynagrodzenia, pozostając 

w zgodności z przepisami ustawy Pzp, - zamawiający ma możliwość udzielenia zamówień 

dodatkowych, za odpłatnością ustaloną odrębną umową, co nie pozostaje w kolizji z przepisami 

art. 140 ust. 3 i 144 ust. 1 ustawy Pzp. Istotą zamówień dodatkowych, między innymi na roboty 

budowlane, jest ich nieprzewidywalność na etapie dokonywania opisu przedmiotu zamówienia i 

sporządzania oferty oraz to, że wykraczają poza przedmiot zamówienia opisany  w dokumentacji. 

Zamówienia dodatkowe stanowią przedmiot odrębnego zamówienia w oparciu o przepis art. 67 

ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, a przesłanką ich dopuszczalności w wymienionym trybie jest właśnie 

okoliczność, iż wykonanie robót stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do 

przewidzenia”. Wnosimy zatem o zmianę treści postanowień § 5 ust. 1 -6 wzoru umowy i nadania 

mu brzmienia zgodnie z poniższym: 

„Ust. 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 

wysokości: Brutto: [___] słownie złotych [___], Netto : [___] słownie złotych [___] oraz  

podatek VAT : [___] słownie złotych [___]. 

   Ust. 2.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ustalone będzie kosztorysem powykonawczym na 

podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy oraz ilości faktycznie 

wykonanych robót potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.   

Ust. 3. Stawki cen jednostkowych podane przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym nie ulegną 
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zmianie  

w ciągu realizacji Umowy.  

Ust. 4. Kosztorys powykonawczy będzie uwzględniał składniki kalkulacyjne za poszczególne roboty  

z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.  

   Ust. 5. Roboty wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym, lecz nie wykonane – nie 

podlegają  

               zapłacie. W takim przypadku podstawa rozliczenia będzie kosztorys powykonawczy.  

Ust. 6. W przypadku wystąpienia robót zamiennych rozliczenie prac, nastąpi na podstawie 

kosztorysów różnicowych sporządzonych przez Wykonawcę, zatwierdzonych przez 

Zamawiającego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) z zastosowaniem czynników produkcji 

(R,M,S,Ko,Z) na podstawie, których został sporządzony kosztorys ofertowy opracowany przez 

Wykonawcę i złożony wraz z ofertą - gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w 

oparciu o dane z kosztorysu ofertowego, brakujące ceny czynników produkcji (M,S) zostaną 

przyjęte z informatora, Sekocenbudu (jako średnie) dla kwartału poprzedzającego termin 

wykonania robót. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w 

kosztorysie ofertowym w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach odpowiednie 

KNR lub podstawy nakładów rzeczowych zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Kosztorys 

różnicowy, o którym mowa wyżej należy wykonać poprzez wyliczenie ceny roboty pierwotnej, 

dalej wyliczenie ceny roboty zamiennej i kolejno wyliczenie różnicy pomiędzy tymi cenami. 

Ust. 7. Wartość robót budowlanych określona w ust. 1 może ulec zmianie w razie wystąpienia 

konieczności wykonania robót dodatkowych, czyli takich, które wykraczają poza określony 

przedmiot zamówienia podstawowego, a które są konieczne do wykonania. W takim 

przypadku wartość robót określona w ust. 1 zostanie zmieniona na podstawie protokołu 

konieczności oraz aneksu do umowy. Wartość robót musi zostać sporządzona z 

zastosowaniem czynników produkcji (R,M,S,Ko,Z) na podstawie, których został sporządzony 

kosztorys ofertowy opracowany przez Wykonawcę i złożony wraz z ofertą. W przypadku 

występowania materiałów i urządzeń, które nie mają swoich odpowiedników  

 w zamówieniu podstawowym, przy ich wycenie należy stosować zasady:  

- ceny materiałów i urządzeń zostaną przyjęte nie wyższe, niż średnie ceny z publikacji Biuletynu 

Cen „SEKOCENBUD” w poziomie kwartału poprzedzającego konieczność wykonania tych robót, 

- na materiały bądź urządzenia nie występujące w publikacji Biuletynu Cen „SEKOCENBUD” 

Wykonawca przedłoży konkurencyjne oferty cenowe producentów lub dostawców, które po 

pisemnej akceptacji przez Zamawiającego będą podstawą do sporządzenia kosztorysu na 

powyższe roboty  
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 Ust. 8. Roboty, o których mowa w ust. 6 i ust. 7 muszą być zaakceptowane w protokole konieczności 

przez Zamawiającego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) i Projektanta.  

Ust. 9. Wynagrodzenie należne Wykonawcy wypłacane będzie częściami – na podstawie prawidłowo 

wystawionych i doręczonych Zamawiającemu, a także przyjętych przez Zamawiającego 

częściowych faktur VAT - odpowiednio do zaawansowania poszczególnych etapów robót, w 

oparciu o protokoły odbiorów częściowych, nie częściej niż raz na 60 dni.. Suma wartości 

wynagrodzenia objętego fakturami częściowymi nie może przekroczyć 90%. 

Ust. 10. Faktura końcowa w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia określonego w ust. 1 powyżej, 

zostanie wystawiona po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę siwz. 

403. Z uwagi na obmiarowy charakter rozliczenia robót - § 5 ust. 2 wzoru umowy - (czyli możliwość 

wystąpienia w porównaniu do załączonego przedmiaru robót w zależności od większej lub 

mniejszej ilości robót) i sporządzenie kosztorysu ofertowego zgodnie z przedmiarami robót 

zawartymi w dokumentacji projektowej i obejmować wszystkie jego pozycje, zgodne z ich nazwą i 

opisem, numerem ST, jednostką miary i ilością oraz zawierać podanie ceny jednostkowej w kwocie 

netto i brutto dla danej pozycji, jak i łącznej ceny netto i brutto dla ilości wskazanej w przedmiarach 

w odniesieniu do danej pozycji (rozdz. XI pkt. 7 SIWZ).   

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wynagrodzenie umowne może ulec zmianie i wykreślenie 

z ust. 2 § 5 umowy zapisu o treści: „…..w żadnym jednak przypadku nie może być wyższa od ceny 

określonej w § 5 ust. 1 Umowy.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę siwz. 

404. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 21 prosimy o potwierdzenie, czy 

rozliczenie wykonanych robót odbywać się będzie na podstawie % zawansowania poszczególnych 

etapów i podetapów robót wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego 

zaakceptowanego przez Zamawiającego czy też za zakończone podetapy i etapy oraz o usunięcie 

§ 5 ust.6? 

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował odpowiednio postanowienie umowy w zakresie § 5 umowy. 

405. Prosimy o potwierdzenie, że fakturowanie częściowe będzie następować do 90% wartości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy o którym mowa w § 5 ust.1 umowy co będzie zgodne z  

brzmieniem art. 143a ust.3 PZP zgodnie z którym „Zamawiający może wskazać w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia, która nie 
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może wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy”. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i dokonał już odpowiedniej zmiany wzoru umowy w tym zakresie. 

406. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że obowiązek przedstawienia dowodów zapłaty, że 

Wykonawca zapłacił wynagrodzenie swoim Podwykonawcom dotyczy drugiej i następnych części 

wymagalnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane zgodnie z dyspozycją z art. 143 ust. 

1 pkt 1) PZP? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższą interpretację. 

 

407. Prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji, kiedy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca pomimo 

otrzymania zapłaty, bezpodstawnie odmówi Wykonawcy lub Podwykonawcy podpisania 

oświadczenia, to czy w takim przypadku Zamawiający uzna za wystarczający dowód zapłaty 

przedstawienie potwierdzenia przelewu środków na rachunek bankowy danego podwykonawcy 

(lub dalszego podwykonawcy) z określeniem tytułu przelewu wygenerowanego ze strony banku? 

Odpowiedź: Zamawiający nie może z góry określić jakie dowody (w tym dokumenty) w danej sytuacji 

uzna za wystarczające dla wykazania zapłaty wynagrodzenia należnego i podwykonawcy, niemniej 

oczywiście złożenie dowodu zapłaty wynagrodzenia będzie uwzględniane jako jeden z takich środków 

dowodowych. 

 

408. Zwracamy uwagę, że w ust. 9 § 5 wzoru umowy nastąpiła omyłka pisarska polegająca na 

błędnym wskazaniu ustępu, w którym są wyspecyfikowane dokumenty, które należy załączyć do 

wystawionych faktur VAT. W treści ust. 9 jest wskazany ust. 6, a powinno być odniesienie do ust. 

8 (powyżej).  

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował odpowiednio ww. postanowienie wzoru umowy. 

409. Prosimy o potwierdzenie, iż w trakcie realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca będzie 

mógł powierzać Podwykonawcom także inne zakresy robót, które nie zostały podane w ofercie 

jako zakresy rzeczowe robót, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, przy 

zachowaniu wymaganej w umowie procedury zgłaszania podwykonawców. 

Odpowiedź: Zmiana, o której mowa w pytania wymagać będzie zmiany umowy, a odpowiednia 

procedura opisana została w § 16 wzoru umowy. 
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410. Prosimy Zamawiającego o skrócenie terminu zgłasza pisemnych zastrzeżeń do projektów 

umów lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a 

także ich zmian (zapis § 6 ust. 4 i ust. 7 wzoru umowy) do 7 dni, co nie jest sprzeczne z art.143d 

ust.1 pkt.2 PZP i art. 6471 k.c., natomiast zależne od dobrej woli Zamawiającego. Mając na uwadze 

duży zakres prac do wykonania i krótki termin wykonania prośba Wykonawcy jest w pełni 

uzasadniona.  

Odpowiedź: Zamawiający będzie w miarę możliwości możliwie najszybciej zgłaszał pisemne 

zastrzeżenia do projektów umów o podwykonawstwo bądź wyrażał sprzeciw, niemniej postanowienia 

wzoru umowy pozostają bez zmian. 

 

411. Prosimy o uzupełnienie treści zapisu § 7 wzoru umowy, poprzez określenie w jakim terminie 

Zamawiający rozpocznie i zakończy odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu? Bowiem w 

obecnej sytuacji Wykonawca ma jasność co do terminu w jakim Zamawiający przystąpi do odbioru 

robót częściowych i odbioru końcowego (patrz zapis § 7 ust. 1 wzoru umowy). Sugerujemy aby 

Zamawiający rozważył uzupełnienie postanowień § 7 wzoru umowy o nowy zapis zgodny z 

poniższym: 

 „Kierownik Budowy Wykonawcy zgłasza wpisem do Dziennika Budowy gotowość do odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu. Przedstawiciel Zamawiającego dokona ich odbioru w ciągu 3 dni 

roboczych od dnia ich zgłoszenia przez Wykonawcę do odbioru. Jeżeli Wykonawca nie zgłosił do odbioru 

robót zanikających i ulegających zakryciu zobowiązany jest wykonać odpowiednie odkrywki do 

zbadania robót, a następnie przywrócić do stanu poprzedniego, na swój koszt” 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje § 7 ust. 1 wzoru umowy, w ten sposób, że na końcu tego 

postanowienia dodaje „z tym zastrzeżeniem, że odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 

dokonywane będą w terminie 3 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia przez Wykonawcę do odbioru. 

Jeżeli Wykonawca nie zgłosił do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zobowiązany jest 

wykonać odpowiednie odkrywki do zbadania robót, a następnie przywrócić do stanu poprzedniego, na 

swój koszt” 

 

412. Mając na uwadze utrzymanie ciągłości i tempa prac, prosimy Zamawiającego o dokonywanie 

częściowych odbiorów robót w terminie do 5 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru Zamawiającemu i wprowadzenie zmiany do treści § 7 ust. 1 

wzoru umowy o brzmieniu: 
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„Zamawiający dokona odbioru częściowego w ciągu 5 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia przez 

Kierownika Budowy Wykonawcy gotowości do odbioru wpisem do Dziennika budowy i potwierdzenia 

przez Przedstawiciela Zamawiającego ( tj. Inspektora Nadzoru )”. 

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia wzoru umowy w tym zakresie. 

413. W związku z treścią § 7 ust. 1 wzoru umowy prosimy o doprecyzowanie w jakim terminie 

Zamawiający zakończy czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy?, w obecnej sytuacji 

Wykonawca ma jasność co do terminu w jakim Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego. 

Przeprowadzenie odbioru przez Zamawiającego, co pozostaje poza wpływem Wykonawcy, ma 

bezpośredni związek z dotrzymaniem terminu zakończenia realizacji zamówienia, określonego w 

§2 ust. 2 pkt. 3) wzoru umowy. Prosimy zatem o uzupełnienie postanowień § 7 wzoru umowy o 

następujący zapis: 

„Rozpoczęcie czynności odbioru końcowego nastąpi w terminie 3 dni roboczych, licząc od 

daty zgłoszenia do Dziennika budowy przez Kierownika Budowy Wykonawcy gotowości do 

odbioru, potwierdzonej przez Przedstawiciela Zamawiającego. Powołana przez Zamawiającego 

Komisja Odbiorowa zakończy czynności odbioru końcowego najpóźniej w terminie 7 dni roboczych, 

licząc od dnia ich rozpoczęcia, co potwierdzi sporządzony i podpisany protokół odbioru końcowego, 

który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru”.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia wzoru umowy w tym zakresie. 

 

414. W związku z treścią § 9 ust.2 wzoru umowy zwracamy się z do Zamawiającego z prośbą o 

uzupełnienie zapisu ust. 2 i nadania mu brzmienia zgodnie z poniższym:  „Zamawiający może w 

trakcie realizacji przedmiotu umowy zgłosić zastrzeżenia, co do wyżej wymienionych osób jeśli 

przez swój brak kwalifikacji lub z innego uzasadnionego powodu zagrażają w jakikolwiek sposób 

należytemu wykonaniu przedmiotu umowy np. poprzez wykonywanie obowiązków będąc pod 

wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub rażąco naruszając przepisy bhp. 

Zastrzeżenie co do sposobu sprawowania funkcji przez osoby wymienione w ust. 1 powyżej (tj. 

kadry kierowniczej Wykonawcy) wymaga uzasadnienia na piśmie. W takiej sytuacji Wykonawca 

będzie zobowiązany do zmiany tej osoby w terminie 5 dni”  

 Zwracamy uwagę, że dowolność, jaka wynika z aktualnego brzmienia tego postanowienia mogłaby 

prowadzić do powstawania niepotrzebnych konfliktów o charakterze personalnych, a ponadto daje 

możliwość dopuszczania się nadużyć przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli. Przyznanie tak 

daleko idących uprawnień bez wskazania obiektywnych przesłanek możliwości skorzystania z nich jest 
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niedopuszczalne. Należy dążyć do wyeliminowania możliwości żądania usunięcia z terenu budowy 

osób wchodzących w skład kadry kierowniczej Wykonawcy bez wskazania przyczyn uzasadniających to 

żądanie. Wnosimy zatem o uwzględnienie prośby Wykonawcy i zmianę treści przedmiotowego zapisu 

ust. 2 § 9 wzoru umowy zgodnie  

z wnioskiem Wykonawcy. 

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia wzoru umowy w tym zakresie. 

W ocenie Zamawiającego nie ma potrzeby zmiany ww. postanowienia, albowiem dla Zamawiającego 

oczywiste jest to, że tego rodzaju żądanie Zamawiającego musi mieć swe podstawy i uzasadnienie 

co wynika wprost z § 9 ust. 2 wzoru umowy. 

 

415. Zwracamy uwagę, że w treści § 10 ust. 1-2 wzoru umowy  jest mowa o okresie gwarancji i 

rękojmi na wykonany przedmiot |umowy co koliduje z postanowieniami rozdz. XIV SIWZ  

(nadmieniamy, że okres udzielonej gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert waga 

kryterium 20% i punktowane  

w następujący sposób: za okres 36 miesięcy  – 0 pkt, za okres 48 miesięcy –  7 pkt, za okres 60 

miesięcy –  14 pkt, za okres 72 miesięcy –  20 pkt). O okresie udzielonej gwarancji jest również 

mowa w pkt. 2 części III formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. W związku z 

powyższym wnosimy o zmianę treści ust. 1 i ust. 2§ 10 i nadania im brzmienia zgodnego z 

poniższym:   

 „Na wykonane roboty budowlane (w całości, tj. także w zakresie wykonanym przez podwykonawców) 

Wykonawca udziela Zamawiającemu ………miesięcy gwarancji jakości, licząc od daty odbioru 

końcowego. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady odpowiadają okresowi udzielonej 

gwarancji”. 

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował już postanowienia umowy w zakresie obowiązywania 

gwarancji i rękojmi. 

 

416. Prosimy Zamawiającego o uzupełnienie  treści zapisu § 10 ust. 3 wzoru umowy w ten sposób, 

że terminy usunięcia wad zostaną przez Strony wydłużone w drodze uzgodnienia, jeżeli z przyczyn 

technicznych, technologicznych lub innych mających wpływ na możliwość usunięcia danej wady 

(np. złe warunki meteorologiczne) usunięcie wady we wskazanych w tych zapisach umowy 

terminach nie będzie możliwe? Mając powyższe na uwadze proponujemy zmianę treści ust. 3§ 10 

wzoru umowy i nadania mu brzmienia:  
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„W okresie tak gwarancji jak i rękojmi Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania 

stwierdzonych wad w terminie określonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni w odniesieniu 

do dostarczonych urządzeń i sprzętu oraz w terminie 14 dni w odniesieniu do robót budowlanych. W 

szczególnych przypadkach uzasadnionych względami technicznymi lub technologicznymi, a także w 

przypadku wystąpienia innych czynników niezależnych od Wykonawcy ( na przykład ze względu na złe 

warunki meteorologiczne lub niedostępność części zamiennej), to terminy usunięcia wad zostaną przez 

Strony wydłużone w drodze uzgodnienia”.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia wzoru umowy w tym zakresie. 

 

417. Wnosimy o wykreślenie z § 10 ust. 3 wzoru umowy zapisu o treści: „….. Powyższe terminy nie 

dotyczą tzw. przypadków nagłych, wymagających natychmiastowego usunięcia wady, w 

szczególności ze względu na konieczność zmniejszenia szkody, zagrożenia życia lub zdrowia” oraz 

uzupełnienie postanowień § 10 wzoru umowy o nowy zapis o treści:  

„W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiającej dalszą prawidłową eksploatację lub powodującą 

zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, wada zostanie usunięta niezwłocznie biorąc pod uwagę tylko 

uwarunkowania techniczne niezależne od Wykonawcy”. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia wzoru umowy w tym zakresie. 

 

418. Zwracamy uwagę, że w § 10 ust. 4 i ust. 11 wzoru umowy, Zamawiający bezprawnie obciąża 

Wykonawcę  kosztami przeglądu i serwisowania central wentylacyjnych w okresie gwarancji- 

wnosimy o ich usunięcie. Powyższe stanowisko podziela Krajowa Izba Odwoławcza bowiem 

zgodnie z wydanym orzeczeniem z dnia 4 lutego 2013 r. (sygn. akt. KIO 171/13) Izba orzekła, że 

„Zobowiązanie Wykonawcy do nieodpłatnego dokonywania wszelkich wymian eksploatacyjnych i 

czynności serwisowych jak również pielęgnacji terenu wokół obiektu niemieszczących się w ramach 

przedmiotu zamówienia, sprowadzałyby się do sprawowania funkcji zarządcy obiektu i 

prowadzenia eksploatacji obiektu, nie mieszczące się w uprawnieniach Zamawiającego zarówno z 

rękojmi jak i z udzielonej gwarancji. Bezwzględnie tego typu wymagania wymagają 

wyeliminowania, gdyż naruszają art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz art. 31 ust. 1ustawy Pzp. Nie 

mieszczą się w pojęciu zamówienia o roboty budowlane ustalonej w oparciu o przepisy ustawy 

Prawo budowlane i nie są z takimi robotami ściśle związane…(..) Wykonawca robót budowlanych 

zobowiązany jest tylko do usuwania usterek i wad wykonanych robót, a nie do wykonywania 

czynności eksploatacyjnych. Wykonawca na urządzenia zamontowane w obiekcje przekazuje karty 

gwarancyjne producentów ze wskazaniem punktów serwisowych. Zapewnienie bieżącej 
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eksploatacji obiektu, w tym pielęgnacji zieleni należy do jego właściciela. Postanowienie narusza 

art. 29 ust. 1 i 2 Pzp oraz art. 31 ustawy Pzp”. Ponadto zwracamy uwagę, że odpowiedzialność 

Wykonawcy w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi nie obejmuje skutków niewłaściwego 

eksploatowania urządzeń przez Zamawiającego w tym niewłaściwego serwisowania, konserwacji 

czy przeglądów okresowych wykonywanych przez podmioty działające na zlecenie Zamawiającego, 

niezwiązane z Wykonawcą żadnym stosunkiem prawnym. Wykonawca w trakcie odbioru 

przekazuje Zamawiającemu na urządzenia zamontowane w obiekcje karty gwarancyjne, książki 

serwisowe producentów ze wskazaniem autoryzowanych punktów serwisowych. Wykonawca nie 

ma wpływu z kim Zamawiający podpisze umowy serwisowe, w związku z tym nie będzie ponosić 

odpowiedzialności za skutki działań Zamawiającego i podmioty trzecie nie rekomendowane przez 

Producenta urządzeń. 

Mając powyższe na względzie wnosimy jak w zdaniu pierwszym. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia wzoru umowy w tym zakresie. 

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że wyjaśnił już jakich przeglądów ów obowiązek dotyczy. 

 

419. Zwracamy uwagę, że zapis dotyczący kosztów zakupy oraz wymiany materiałów 

eksploatacyjnych zużywalnych w czasie pracy central wentylacyjnych (drugie zdanie ust. 4 § 10 

wzoru umowy) jest nieprecyzyjny i niezgodny z orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4 

lutego 2013 r. (sygn. akt. KIO 171/13), wnosimy o jego zmianę i nadania mu brzmienia: „Koszty 

części eksploatacyjnych i części zamiennych zużywających się w toku eksploatacji urządzeń ponosi 

w całości Zamawiający”. 

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z § 10 ust. 4 wzoru umowy zdanie drugie. 

 

420. Wykonawca wnioskuje o zmianę postanowień § 11 ust. 1 pkt. 1) – 2) wzoru umowy poprzez 

zmianę sposobu naliczania kar umownych z „opóźnienia” na „zwłokę”. Wskazujemy, iż zgodnie z 

przepisami Kodeksu cywilnego, dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi (art. 471 

KC) tj. gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynika z niezachowania przez 

dłużnika należytej staranności (art. 472 KC). Kara za niedotrzymanie terminu należy się w 

przypadku zwłoki dłużnika, a „dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie; 

nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności 

za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi” (art. 476 KC). Powyższe stanowisko podziela 

Krajowa Izba Odwoławcza, która w wydanym orzeczeniu z dnia 15 lipca 2010 r.: orzekła, iż : 
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„Niedopuszczalne jest nakładanie na wykonawcę umowy w sprawie zamówienia publicznego kar 

umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi powstałe wskutek okoliczności, 

za które nie ponosi on odpowiedzialności” (por. wyrok KIO z dnia 15 lipca 2010 r. KIO/UZP 

1387/10). Kara umowna za opóźnienie oznacza bowiem, że Wykonawca będzie zobowiązany do jej 

zapłaty nawet, jeśli nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie, co w świetle przytoczonego wyżej 

wyroku jest niedopuszczalne.  

 Mając na względzie powyższe okoliczności wnosimy o zmianę treści § 11 ust. 1 pkt. 1) – 2) wzoru 

umowy i nadania im brzmienia zgodnie z poniższym: 

„1) w przypadku przekroczenia terminu wykonania któregokolwiek z etapów, określonego w § 2 ust. 2, 

za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,1% kwoty netto określonej w § 5 ust. 1 umowy (kara będzie 

naliczana dla każdego z etapów niezależnie),  

2) za każdy dzień zwłoki, liczonego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie rękojmi za wady lub gwarancji 

– w wysokości 0,2% kwoty netto określonej w § 5 ust. 1 umowy”. 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje § 11 ust. 1 pkt 1 i 2 zmieniając wyrażenie „opóźnienie” na 

„zwłoka”. 

 

421. W nawiązaniu do postanowienia § 11 ust. 1 pkt. 3) wzoru umowy prosimy o wyjaśnienie 

przyczyny  

i podstawy prawnej tak dalece idącej, iż Wykonawca który w umowie jest jedną ze Stron, 

pozbawiany jest możliwości naliczenia Zamawiającemu kary umownej. Zamawiający zastrzegł 

sobie prawo do domagania się od Wykonawcy kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia 

brutto w sytuacji odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zaś 

Wykonawcy w takim samym przypadku odszkodowanie nie przysługuje. Zamawiający, jako 

podmiot uprawniony do właściwie jednostronnego kształtowania treści umowy o zamówienie 

publiczne, w tym także zakresu kar umownych nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. 

Ograniczenia w kształtowaniu przez niego treści umowy wynikają z art. 353 1 Kc, a także z zasady 

wyrażonej w  art. 5 Kc, zgodnie z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby 

sprzeczny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia 

społecznego. W przypadku naruszenia przez zamawiającego powyższych zasad w procesie 

tworzenia istotnych postanowień umowy, Wykonawcy przysługuje prawo do kwestionowania 

zapisów o karach umownych, w tym za pomocą środków ochrony prawnej przewidzianej  w 

ustawie Pzp. 

Czy zatem Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do § 11 wzoru umowy zapisu o brzmieniu? 
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„za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% kwoty netto określonej w § 5 ust. 1 umowy”. 

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia wzoru umowy w tym zakresie. 

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że instytucja pytań do treści siwz nie służy „tłumaczeniu 

się” Zamawiającego z takiej, a nie innej treści poszczególnych postanowień umowy. 

422. Zamawiający w § 11 ust. 2 wzoru umowy zastrzega, że przysługuje mu prawo do dochodzenia 

odszkodowania przekraczającego wartość zastrzeżonych kar umownych. Mając na celu 

zachowanie zasady równowagi pomiędzy pozycją Stron umowy, prosimy aby Zamawiający 

wprowadził zmianę w przedmiotowym ust. 2 § 11 wzoru umowy tak aby obie Strony umowy miały 

możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia wzoru umowy w tym zakresie, 

zwracając jednocześnie uwagę, że postanowienie, o które wnioskuje wykonawca jest zbędne, skoro 

nie zostały zastrzeżone na jego rzecz kary umowne. 

423. Wnosimy o usunięcie w całości treści zapisu § 11 ust. 6 wzoru umowy. Skutkiem skorzystania 

przez stronę z prawa odstąpienia jest rozwiązanie umowy z mocą wsteczną (ex tunc) – umowa jest 

uważana za niezawartą. Stosunek prawny wygasa a wraz z nim stosunki akcesoryjne (zastaw, 

hipoteka, odsetki, kara umowna) – acessorium seguitur principale roszczenia akcesoryjne dzielą 

los roszczenia głównego. To, co strony już świadczyły ulega zwrotowi. Świadczenia powinny być 

zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 

Za świadczone usługi oraz za korzystanie z rzeczy należy się drugiej stronie odpowiednie 

wynagrodzenie. Art. 395 § 2 KC stanowi lex specialis do art. 494 KC (skutki odstąpienia od umowy 

wzajemnej) oraz art. 410 KC (świadczenie nienależne). 

„Żadna ze stron nie może po wygaśnięciu umowy na skutek odstąpienia od niej dochodzić roszczeń 

przewidzianych w umowie. Strony po odstąpieniu od umowy mogą mieć tylko roszczenia przewidziane 

w art. 395 § 2 k.c”. – wyrok SN z 3 grudnia 2004 r., IV CK 340/04. Zgodnie z uchwałą SN z 18.07. 2012 

r. (III CZP 39/12) „Roszczenie o zapłatę kary umownej na wypadek zwłoki lub opóźnienia nie 

przysługuje stronie odstępującej od umowy wzajemnej, jeżeli w umowie zastrzeżono również taką 

karę w związku z odstąpieniem od umowy. Jeżeli umowa przewiduje karę umowną za zwłokę lub 

opóźnienie w wykonaniu zobowiązania oraz karę umowną na wypadek odstąpienia od umowy, 

oznacza to, że pierwsza z tych kar jest zastrzegana jedynie za szkodę spowodowaną opóźnieniem lub 

zwłoką - jako jednych z postaci nienależytego wykonania zobowiązania, które jednak zostanie 
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wykonane - natomiast drugi rodzaj kary umownej dotyczy rekompensaty za szkodę doznaną przez 

wierzyciela wskutek niewykonania zobowiązania, w następstwie odstąpienia od umowy, chociażby 

przyczyną wykonania tego uprawnienia była wcześniejsza zwłoka dłużnika lub inne okoliczności, za 

które odpowiedzialność ponosi dłużnik.  Wierzyciel nie może zażądać zapłaty obu wymienionych kar 

umownych, gdyż wzajemnie się one wykluczają. Jeżeli strony umowy wzajemnej przewidziały karę 

umowną w związku z odstąpieniem od umowy, nie różnicując jej wysokości od przyczyn, które 

spowodowały skorzystanie z tego uprawnienia prawno -kształtującego, należy przyjąć, że kara ta 

miała rekompensować całą szkodę, jakiej dozna strona na skutek niewykonania zobowiązania w 

następstwie odstąpienia od umowy”. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia wzoru umowy w tym zakresie. 

424. Mając na uwadze, że uprawnienia stron umowy w § 11 wzoru umowy nie zostały w ustalone 

symetrycznie. Wnosimy o zachowanie zasady równowagi pomiędzy stronami umowy i 

uzupełnienie postanowień § 11 o następujący zapis: 

„Wykonawca  może żądać od Zamawiającego zapłaty kar umownych:  

1) Za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,1% wynagrodzenia o którym 

mowa  

w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, 

2) Za  zwłokę w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia o 

którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, 

3) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy  

w wysokości 5% wynagrodzenia należnego Wykonawcy za każdy przypadek naruszenia”. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia wzoru umowy w tym zakresie. 

425. Wnosimy o usunięcie w całości pkt. 6) ust. 7 §12 wzoru umowy. 

Zwracamy uwagę, że zgodnie z postanowieniami z rozdz. VIII pkt. 2 SIWZ Wykonawca zobligowany jest 

na wezwie Zamawiającego, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie między 

innymi aktualnej na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów polisy OC w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 

Zamawiającego na kwotę (8.000.000,00 mln zł)  dla Wykonawców (startuje ich kilku) oznacza to, że 

każdy z nich musi takową polisę mieć i to przed upływem terminu składnia ofert, co wiąże się z 

określonymi i to wcale niemałymi kosztami opłacenia składki, a wygra tylko jeden. Następnie zgodnie 

z treścią §12 ust. 1-2 wzoru umowy w zakresie ryzyka odpowiedzialności cywilnej Wykonawca 



109 

 

zobowiązuje się do posiadania ważnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowo- 

kontraktowej w okresie od dnia przekazania terenu budowy do dnia dokonania odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. Spełnienie warunku wynikającego z postanowień pkt. 6) ust. 7 §12 przedmiotowej 

umowy tj., że ubezpieczenie ma dotyczyć wyłącznie szkód związanych z realizacją umowy (polisa 

dedykowana dla Inwestycji) wiąże się dla Wykonawcy po raz kolejny  z poniesieniem wydatku 

sięgającego kilkudziesięciu tysięcy złotych. Mając powyższe na względzie wnosimy jak w zdaniu 

pierwszym. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia wzoru umowy w tym zakresie. 

426. W związku z treścią rozdz. II pkt. 10 SIWZ prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający nakłada na 

Wykonawcę obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i wszelkich ryzyk 

budowlanych w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia? 

Zwracamy uwagę, że będzie to już trzecia polisa jaką Zamawiający żąda, aby Wykonawca posiadał/ 

wykupił w przedmiotowym postępowaniu. 

Odpowiedź: Zamawiający nakłada na wykonawcę taki obowiązek. 

 

427. W przypadku nie przychylenia się przez Zamawiającego do wniosku Wykonawcy zawartego w 

pytaniu nr 45 i udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 46 powyżej, wnosimy o 

umożliwienie Wykonawcy wkalkulowanie w cenę oferty koszty uzyskania Ubezpieczenia 

wynikającego z postanowień § 12 wzoru umowy i rozdz. II pkt. 10 SIWZ oraz wskazanie pozycji w 

przedmiarze, która te przedmiotowe koszty uwzględni. 

Odpowiedź: Koszty ubezpieczenie, jak i inne koszty o charakterze finansowym muszą być 

uwzględnione w cenach jednostkowych i nie ma potrzeby wskazywania ich w odrębnej pozycji 

przedmiarowej. 

428. Wnosimy o zmianę zapisów pkt. 1) ust. 2 § 15 wzoru umowy i nadania im brzmienia zgodnie 

z poniższym:  

„1) Wykonawca z przyczyn od siebie zależnych nie rozpoczął realizacji robót w terminie, a jego zwłoka 

przekracza 10 dni”, 

Pragniemy zwrócić uwagę, że do nierozpoczęcia realizacji robót mogą przyczynić się okoliczności 

nienależne od Wykonawcy (np. zawinione przez Zamawiającego lub spowodowane przez podmioty 

trzecie lub inne czynniki np. pogodowe niezawinione przez Wykonawcę), które nie powinny uzasadniać 



110 

 

powstania po stronie Zamawiającego prawa do odstąpienia od umowy.  

 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia § 15 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy w ten sposób, że wyrażenie 

„opóźnienie” zmienia na „zwłoka”. 

 

429. Wnosimy o usunięcie w całości treści zapisu pkt. 3) ust. 2 § 15 wzoru umowy lub ewentualnie 

doprecyzowanie zapisu i nadanie mu treści : „ 3) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny 

wstrzymał  realizację umowy na okres dłuższy niż 5 dni roboczych, pomimo wezwania do podjęcia 

robót złożonego na piśmie z wyznaczonym co najmniej 14-dniowym terminem” 

Zwracamy uwagę, że jednym z podstawowych obowiązków kierownika budowy jest kierowanie 

robotami budowlanymi zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu. Aby zapewnić skuteczną realizację wskazanych obowiązków ustawodawca 

wyposażył kierownika budowy między innymi w uprawnienie do wstrzymania robót budowlanych ( 

art. 22 ust. 1 pkt. 4) ustawy Dz.U.2018.12.02 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane). 

Kierownik budowy ma więc prawo, a nawet obowiązek, do wstrzymania robót budowlanych w sytuacji, 

kiedy dalsze ich prowadzenie nie jest możliwe ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe, 

wystąpienie zdarzeń noszących znamiona siły wyższej, odkrycie w trakcie prowadzenia robót ziemnych 

niewybuchów lub niewypałów czy też przedmiotu lub przedmiotów, co do którego lub których istnieje 

przypuszczenie, iż może być on zabytkiem ( art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami) lub ich dalsze prowadzenie może stanowić zagrożenie. Zagrożenie 

nie zawsze ograniczać będzie się do nieruchomości, na której prowadzone są roboty budowlane. Może 

się zdarzyć, że kontynuacja robót budowlanych może spowodować zagrożenie dla nieruchomości 

sąsiednich, również w takiej sytuacji kierownik budowy będzie uprawniony do wstrzymania robót 

budowlanych wpisem do dziennika budowy oraz powiadomienia o tym fakcie stosownych organów. 

Drugim przypadkiem, kiedy kierownik budowy zobowiązany jest do wstrzymania prowadzonych robót 

budowlanych jest stwierdzenie przez niego, błędów lub braków w dokumentacji budowlanej. Mając 

powyższe na uwadze wniosek Wykonawcy jest uzasadniony wagą i dolegliwością przewidzianej w 

zapisie sankcji. 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje § 15 ust. 2 pkt 3 wzoru umowy nadając mu następującą treść: 

Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację umowy na okres dłuższy 

niż 5 dni roboczych, chyba że takie przerwanie realizacji umowy jest obowiązkiem Wykonawcy 

wynikającym z przepisów prawa. 

 



111 

 

430. Wzór umowy nie zawiera postanowień określających prawo Wykonawcy do wstrzymania (na 

koszt i ryzyko Zamawiającego) robót, a w konsekwencji prawa do odstąpienia od umowy w 

przypadku braku zapłaty wymagalnych należności ze strony Zamawiającego. Płynność finansowa 

w trakcie danej inwestycji stanowi jedną z podstawowych przesłanek prawidłowej realizacji. Cena 

ofertowa liczona jest przy założeniu, iż nie będzie żadnych opóźnień w płatnościach ze strony 

Zamawiającego. Przypominamy, iż Zamawiający udostępnionym wzorze umowy postanowił, że 

rozliczenie robót nastąpi w transzach, fakturami VAT zgodnie z zaawansowaniem realizacji robót 

co 60 dni i terminem płatności wynoszącym 30 dni! licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej, faktury wraz z dokumentami w formie kserokopii (patrz zapis §5 ust. 3 i 

ust. 9 wzoru umowy), zatem Wykonawca zmuszony jest doliczyć do ceny oferty koszty związane z 

koniecznością okresowego finansowania inwestycji przez Wykonawcę. Stąd zasadnym jest, aby 

Wykonawca miał takie prawa, które w sposób oczywisty zabezpieczą jego interesy, które mogą 

doznać uszczerbku nie z jego winy. Prosimy zatem o wprowadzenie stosownego zapisu do § 15 

wzoru umowy. 

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia wzoru umowy w tym zakresie, 

zwracając jedynie uwagę, że wykonawcom przysługują w takim przypadku uprawnienia wynikające 

z przepisów Kc. 

 

431. Wnosimy o uzupełnienie treści ust. 3 § 15  wzoru umowy  i nadanie mu brzmienia: „Odstąpienie 

od Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno 

zawierać uzasadnienie. Wykonawca po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia zobowiązany jest 

do niezwłocznego zabezpieczenia terenu budowy”. 

Zdaniem Wykonawcy zasadnym jest aby decyzja o odstąpieniu od umowy nastąpiła w formie pisemnej 

pod rygorem jej nieważności oraz była należycie uzasadniona. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia wzoru umowy w tym zakresie, 

zwracając jedynie uwagę na to, że ocena skuteczności takiego odstąpienia zawsze jest dokonywana 

w kontekście zasadności takiej czynności. 

 

432. Prosimy o wyjaśnienie przyczyn, z powodu których możliwość wprowadzenia zmian do 

postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy o którym mowa w § 16 ust. 1 wzoru umowy jest tylko fakultatywne, a nie 

obligatoryjne? W naszej ocenie jeżeli rozpoczęcie realizacji umowy lub przerwy w jej wykonaniu 
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zostały spowodowane okolicznościami nie leżącymi po stronie Wykonawcy, to Zamawiający 

powinien być zobowiązany do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu zakończenia prac, a nie 

tylko deklarować, że może taką zgodę wyrazić. Dłużnik nie odpowiada bowiem za nienależyte 

(nieterminowe) wykonanie zobowiązania powstałe z przyczyn, za które nie ponosi 

odpowiedzialności. 

 

Odpowiedź: Zamawiający zwraca uwagę, że instytucja pytań do treści siwz służy wyjaśnianiu jej treści, 

a nie „tłumaczeniu się” zamawiającego z takiej, a nie innej treści wzoru umowy. 

 

433. Prosimy o wykreślenie ze wzoru umowy postanowienia § 16 ust. 1 pkt. 4) i §17 ust. 2, jako 

naruszających art. 29 ust. 1 Pzp poprzez uczynienie zawartego w dokumentacji postępowania opisu 

przedmiotu zamówienia niejednoznacznym. 

W uzasadnieniu do wyroku KIO 1372/15 Izba zwróciła uwagę na to, że Wykonawca wycenia swoją 

ofertę w oparciu o zakres przedmiotu zamówienia. W sytuacji, w której Zamawiający w niegraniczony 

sposób zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robót lub zaniechania wykonania części zakresu 

Przedmiotu Umowy na etapie realizacji zamówienia, może to wskazywać na naruszenie przez niego w 

przyszłości (w toku realizacji zamówienia) art. 140 ust. 1 ustawy P.z.p., który to przepis stanowi, że 

zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w 

ofercie. Tymczasem zawarte w ofercie zobowiązanie wynika z treści SIWZ i opisu przedmiotu 

zamówienia. Zakres przedmiotu zamówienia opisany przez Zamawiającego w SIWZ w sposób 

jednoznaczny stanowi podstawę złożenia oferty przez Wykonawcę i takiego też zakresu realizacji 

zamówienia Wykonawca oczekuje w toku realizacji zamówienia, za co przysługuje mu określone w 

treści umowy wynagrodzenie. Jeśli zatem Zamawiający w niczym nieograniczony sposób przewiduje 

możliwość ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia (prawo zmniejszenia zakresu robót lub 

zaniechania wykonywania części robót), powyższe - w ocenie Izby - czyni opis przedmiotu zamówienia 

niejednoznacznym. Wykonawca bowiem w tym zakresie może mieć uzasadnione problemy z wyceną 

swojej oferty. Zamawiający zatem powinien tak opisać w SIWZ zasady związane z ewentualną zmianą 

przedmiotu zamówienia, aby określić granice ryzyka Wykonawcy uzasadnione charakterem 

przedmiotu zamówienia i wynikające z nakładów, które Wykonawca musi ponieść w związku z 

określonym pierwotnie w SIWZ zakresem przedmiotu zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi 

zgody na wykreślenie całego postanowienia, to prosimy o umożliwienie Wykonawcy dochodzenia 

odszkodowania. 

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia wzoru umowy w tym zakresie. 
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434. W związku, iż od 1 stycznia 2019 r. weszły w życie zmiany w przepisach ustawy Prawo 

zamówień publicznych, wprowadzone ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych (DzU z 2018 r., poz. 2215) oraz zamieszczoną informacją na stronie Urzędu 

Zamówień Publicznych, w art. 120 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, zwanej dalej 

„ustawą o PPK”, dokonano zmiany w przepisach ustawy - Prawo zamówień publicznych, zwanej 

dalej „ustawą Pzp” mającej na celu rozszerzenie przesłanki wyłączającej stosowanie tej ustawy 

zawartej w art. 4 pkt 4 odnoszącej się do umów z zakresu prawa pracy. W artykule 142 w ust. 5 

ustawy Pzp został natomiast dodany pkt 4 w brzmieniu: „4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat 

do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 

r. o pracowniczych planach kapitałowych”. Według UZP dodanie tego przepisu spowoduje 

konieczność uwzględnienia w umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy postanowień 

o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia wykonawcy. Również w 

przypadku zmiany  

w przepisach zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, jeżeli 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Mając powyższe 

na uwadze wnosimy o uzupełnienie treści postanowień pkt. 6) ust. 1 § 16 wzoru umowy poprzez 

dodanie nowego ppkt. o  brzmieniu zgodnym z poniższym: 

„zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa  

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych” 

 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia § 16 ust. 1 pkt 6 wzoru umowy dodając w nim ppkt „e” o 

następującym brzemieniu: „zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych” 

 

435. Wnosimy o uzupełnienie treści § 16  ust. 1 wzoru umowy  o następujący przypadek: 

Przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (tj. odkrycia na terenie budowy kopalnych szczątków roślin lub zwierząt), 

których zabezpieczenie i inwentaryzacja uniemożliwia wykonywanie części lub całości robót 

budowlanych” 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia § 16 ust. 1 wzoru umowy dodając w nim ust. 8 o następującym 

brzemieniu: „przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 122 ust. 1 ustawy z 
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dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. odkrycia na terenie budowy kopalnych szczątków roślin 

lub zwierząt), których zabezpieczenie i inwentaryzacja uniemożliwia wykonywanie części lub całości 

robót budowlanych”. 

 

436. W nawiązaniu do postanowienia § 16 ust 1 wzoru umowy prosimy o rozszerzenie katalogu 

przypadków zmiany umowy  w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o niżej 

wymienione  przypadki:  

„  - ujawnienia się wad/braków/błędów w dokumentacji projektowej skutkujących niemożliwością 

dochowania pierwotnego terminu realizacji umowy; 

- wydłużanie się procedur administracyjnych związanych z uzyskiwaniem zezwoleń i zgód oraz 

wszelkich pozwoleń  z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy (np. takich jak: pozwolenie na 

budowę, zezwolenie na zajęcia pasa drogowego, pozwolenie na wycinkę drzew, decyzję pozwolenia 

na użytkowanie, decyzji środowiskowych itp.), 

- zmiana w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów prawa; 

-zaistnienia przeszkód spowodowanych siłą wyższą tj. zdarzeniem zewnętrznym, niemożliwym do 

przewidzenia i niemożliwym do zapobieżenia, takich jak: powódź, huragany, trzęsienie ziemi, 

upadek statku powietrznego, działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, strajk 

ogólnokrajowy lub ogłoszony stan klęski żywiołowej, 

- wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających zachowanie zadeklarowanych 

terminów takich jak: wystąpienie silnych wiatrów, intensywnych opadów śniegu, ulewnych 

deszczy, nawałnic oraz wystąpienie temperatur (powyżej 30 o C oraz poniżej 5o C przy pracach 

związanych z betonowaniem, a przy pozostałych pracach temperatury poniżej -10o C). 

- ujawnienia się odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków podpowierzchniowych, 

geologicznych, gruntowych, hydrologicznych, napotkanie na niezinwentaryzowane lub błędnie 

zinwentaryzowane instalacje podziemne, wystąpienie kolizji instalacji podziemnych i 

naziemnych, podziemnych elementów konstrukcyjnych, likwidacji istniejących przyłączy, 

napotkania podczas robót ziemnych na niewybuchy lub niewypały, wystąpienie uwarunkowań 

przyrodniczych/środowiskowych, które czasowo wstrzymają rozpoczęcie lub realizację robót ” 

Zwracamy uwagę, że powyższe przypadki mogą wystąpić w toku realizacji umowy, zaś brak 

stosownych przesłanek uniemożliwi jej zmianę (ze względu na brzmienie art 144 ust. 1 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych). 
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Odpowiedź: Zamawiający zmienia § 16 ust. 1 wzoru umowy dodając w nim kolejne punkty o 

następującym brzemieniu: 

9) ujawnienia się wad/braków/błędów w dokumentacji projektowej skutkujących niemożliwością 

dochowania pierwotnego terminu realizacji umowy, 

10) wydłużanie się procedur administracyjnych związanych z uzyskiwaniem niezbędnych dla realizacji 

robót zezwoleń, zgód lub pozwoleń (np. takich jak: pozwolenie na budowę, zezwolenie na zajęcia 

pasa drogowego, pozwolenie na wycinkę drzew, decyzję pozwolenia na użytkowanie, decyzji 

środowiskowych itp.), z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 

11) zmiana w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów prawa; 

12) zaistnienia przeszkód spowodowanych siłą wyższą tj. zdarzeniem zewnętrznym, niemożliwym do 

przewidzenia i niemożliwym do zapobieżenia, np. takich jak: powódź, huragany, trzęsienie ziemi, 

upadek statku powietrznego, działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, strajk 

ogólnokrajowy lub ogłoszony stan klęski żywiołowej, 

13) wystąpienie nadzwyczajnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających zachowanie 

zadeklarowanych terminów; 

14) ujawnienia się odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków podpowierzchniowych, 

geologicznych, gruntowych, hydrologicznych, napotkanie na niezinwentaryzowane lub błędnie 

zinwentaryzowane instalacje podziemne, wystąpienie kolizji instalacji podziemnych i naziemnych, 

podziemnych elementów konstrukcyjnych, likwidacji istniejących przyłączy, napotkania podczas 

robót ziemnych na niewybuchy lub niewypały, wystąpienie uwarunkowań 

przyrodniczych/środowiskowych, które czasowo wstrzymają rozpoczęcie lub realizację robót ”. 

 

437. W związku z brakiem określenia daty rozpoczęcia realizacji zamówienia, wnosimy o 

uzupełnienie katalogu zmian umowy o przesłankę uprawniającą do zmiany terminów realizacji w 

przypadku przedłużenia terminu związania ofert, wniesienia odwołań w trakcie postępowania 

przetargowego o czas, o który uległ pierwotny termin związania ofertą. 

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia wzoru umowy w tym zakresie. 

 

438. Prosimy o wyjaśnienie przyczyn, z powodu których przedłużenie terminu zakończenia części 

lub całości prac, może nastąpić tylko o okres wynikający z trwania/ wystąpienia okoliczności nie 
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leżącymi po stronie Wykonawcy (§ 16 ust. 1 wzoru umowy). W naszym przekonaniu przedłużenie 

terminu powinno  

w tej sytuacji nastąpić również  o okres konieczny do zniwelowania skutków wystąpienia tych 

okoliczności i czasowego wstrzymania prac. W trakcie trwania takiej przerwy lub oczekiwania na 

możliwość rozpoczęcia robót Wykonawca może być bowiem np. zmuszony do zrezygnowania z 

zamówienia materiałów, które później mogą nie być dostępne od ręki, bądź też mogą wystąpić 

inne okoliczności zakłócające przebieg procesu budowlanego, których nie da się zniwelować z dnia 

na dzień. Jeżeli Zamawiający nie wskaże takich uzasadnionych przyczyn, to prosimy o zmianę treści 

postanowienia § 16 ust. 2 wzoru umowy i nadania mu brzmienia „Warunkiem dokonania zmian, o 

których mowa powyżej jest złożenie pisemnego wniosku przez Wykonawcę, zawierającego opis 

propozycji zmian oraz ich uzasadnienie. Zmiana terminu zakończenia robót ulegnie odpowiedniemu 

przedłużeniu o czas niezbędny do wykonywania przedmiotu zamówienia, w sposób należyty, nie 

dłużej jednak, niż o okres trwania okoliczności wymienionych w ust. 1 powyżej oraz o czas konieczny 

do zniwelowania skutków przerw lub opóźnień”  

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia wzoru umowy w tym zakresie. 

 

439. Prosimy o wydłużenie terminu realizacji etapu II z 9 do 12 miesięcy bez wpływu na końcowy 

termin realizacji inwestycji ( z zastrzeżeniem pytania nr 10). 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

440. Wnosimy o wykreślenie w całości treści ust. 8 § 10 wzoru umowy. 

W treści przedmiotowego ustępu 8 jest mowa, iż przypadku stwierdzenia w toku odbioru lub istotnych 

wad wykonanych robót Zamawiający może odstąpić od umowy bez konieczności uprzedniego 

wzywania Wykonawcy do usunięcia wad. Zwracamy uwagę, że odpowiedzialność z tytułu gwarancji i 

rękojmi nie może obejmować wad istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru, ponieważ 

ani gwarancja, ani rękojmia nie rozpoczęła jeszcze swojego biegu. W przypadku stwierdzenia przy 

odbiorze końcowym wad, gwarancja i rękojmia rozpoczyna swój bieg w dniu następnym licząc od 

dnia potwierdzenia usunięcia tych wad.  

Mając powyższe na względzie wniosek Wykonawcy jest w pełni uzasadniony. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
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441. Czy parapet wewnętrzny ma być wykonany z konglomeratu czy z płyty betonowej? 

Odpowiedź: Konglomeratu 

 

442. W przedmiarze drogowym nie zostały podane podstawy katalogowe w pozycjach. W związku 

z wymaganym dołączeniem kosztorysu szczegółowego do oferty, prosimy o odpowiedź, czy mamy 

sami określić podstawy pozycji KNR, czy Zamawiający umieści je w przedmiarze. 

 

Odpowiedź: Przedmiar zawiera odniesienia do układu specyfikacyjnego. Układ specyfikacyjny 

przedmiarów i kosztorysów jest systemem obowiązującym w robotach drogowych od wielu lat i jest 

bardziej precyzyjny (ze względu na określenie szczegółów wykonywanych prac w specyfikacjach). Na 

potrzeby przetargu Oferent może sam określić pozycje KNR. 

 

443. Czy w pozycjach bez podstaw katalogowych (wycena indywidualna) musimy wykazać ilości 

RMS i czy wyjątkiem będą pozycje związane z utylizacją ziemi/gruzu i pozycja „koszt dostosowania 

się do wymagań ogólnych zawartych w ST D.00.00.00 ? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga kosztorysów szczegółowych. 

 

444. Czy wywóz gruzu i ziemi z przedmiaru drogowego przyjąć na taką samą odległość jak  

w przedmiarze budowlanym tj. 15 km? 

Odpowiedź: Tak. 

 

 

445. Jakiej grubości jest kostka betonowa przeznaczona do rozbiórki? 

Odpowiedź: Ok. 8cm. 

 

 

446. Jakiej grubości są płyty betonowe przeznaczone do rozbiórki? 

Odpowiedź: Ok. 5cm. 

 

447. Jakiej grubości jest podbudowa pod asfalt przeznaczona do rozbiórki? 

Odpowiedź: Ok. 10 cm. 
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448. Prosimy o podanie, którego kleju należy użyć do nawierzchni wodoprzepuszczalnej? 

Odpornego na UV, czy zwykłego kleju PU. 

Odpowiedź: Wg wybranego systemu do akceptacji Projektanta 

 

449. Czy nazwa i logo obiektu mają być wykonane ze stali nierdzewnej czy mosiądzu? 

Odpowiedź: Stali nierdzewnej. 

 

450. Prosimy o zamieszczenie zwymiarowanego loga obiektu, który należy wykonać na elewacji. 

Odpowiedź: Wymiary tekstu zamieszczone na rysunku elewacji. Logo wysokości tekstu. 

 

451. Jakiej grubości należy wykonać elewacyjną okładzinę betonową? 

Odpowiedź: Wytyczne podane w projekcie architektury, dopuszczalne są korekty zgodnie z projektem 

warsztatowym/roboczym – do akceptacji Projektanta. 

 

 

452. Prosimy o podanie parametrów zmywarki do naczyń, mieszalnika roztworów roboczych, lady 

pielęgniarskiej. 

Odpowiedź: Lada wymiary wg rzutów architektury, do doprecyzowania na etapie projektu 

warsztatowego (do akceptacji Projektanta). 

Zmywarka do naczyń z funkcją wyparzania:  

Profesjonalna zmywarka gastronomiczna (zmywarko-wyparzarka) przeznaczona do mycia szkła, 

sztućców i  talerzy. Wyposażone w dozowniki do płynu myjącego oraz nabłyszczającego, dzięki czemu 

dozowanie środków chemicznych odbywa się całkowicie automatycznie. W komplecie uniwersalny kosz 

na szkło i pojemnik na sztućce. Do prawidłowej pracy zmywarki do szkła powinno się stosować 

uzdatniacz wody w celu ochrony przez osadzaniem się kamienia.  Zasilanie 230/400V, max 6kW. 

Wymiary: ok. 565x665x835mm 

Mieszalnik roztworów roboczych: 

Dozownik sterowany mikroprocesorem do wytwarzania płynnych środków dezynfekcyjnych i 

czyszczących.  Konstrukcja z obudową ze stali nierdzewnej. 

• Optyczne wyświetlanie operacji dozowania, nieprawidłowego działania i wad produktu lub 

wody 
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• Lanca zasysająca z elektrodami do sygnalizowania pustego stanu 

• Ograniczenie przepływu za pomocą regulatorów przepływu 

• Automatyczne zatrzymanie pracy urządzenia w przypadku braku zasilania, niedoboru 

produktu lub wody bądź braku przepływu produktu 

• Moc: Szybkość dostarczania roztworu: maks. 850 l/h (bez ciśnienia) 

• Zakres ustawień: 0,25-3,0% ciągły 

• Ciśnienie przepływu wody min. 0,16-0,7 MPa (1,6-7,0 barów) 

• Temperatura wody na wejściu maks. 30 °C  

• Zasilanie elektryczne: AC 230 V 

• Napięcie robocze: zmienne 24 V 

• Klasa zabezpieczenia II 

 

453. Prosimy o zamieszczenie rysunku rzutu całego dachu projektu wykonawczego. 

Odpowiedź: Przekazano 

 

454. Prosimy o podanie wymiarów szachownicy. 

Odpowiedź: Bok min. 4m, max. 6m. 

 

455. Prosimy o informację, czy w zakres przetargu wchodzi wyposażenie, wyszczególnione w pliku 

zestawienie wyposażenia technologia w dokumentacji Projekt Wykonawczy/Architektura/Tom IB 

Technologia medyczna. 

Odpowiedź: Zamawijący zamieścił  dokumentacje na stronie po modyfikacji.   

 

456. Prosimy o informację czy węzeł ciepła wchodzi w zakres wyceny. Jeśli tak, prosimy  

o udostępnienie dokumentacji. 

Odpowiedź: Nie wchodzi w zakres.  

 

 

457. W dokumentacji brak jest opisu instalacji kanalizacji deszczowej. Prosimy o udostępnienie.             

Odpowiedź: Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na rysunkach.       

 

458. Prosimy o podanie długości drenażu i wykazu materiałów potrzebnych do jego wykonania. 
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Odpowiedź: Projekt sanitarny nie przewiduje instalacji drenażu. 

 

459. Proszę o podanie wymaganych parametrów technicznych kamer. Czy te w przedmiarach są 

parametrami wymaganymi? 

 

Odpowiedź: Minimalne wymagania kamer są zawarte w załączniku nr 8  

 

460. Czy jest wymagany konkretny system integrujący systemy CCTV, KD oraz SSP? 

 

Odpowiedź: Wymagany jest prosty system integracji systemów CCTV, KD i SSP. Wymagania podane są 

w opisie technicznym. Pozycja ujęta w zestawieniach w dziele SSP. 

 

461. Proszę o podanie przykładowych opraw oznaczonych jako: M3, M4, A4, M5 oraz B1. 

 

Odpowiedź: Oprawy zastosowane w projekcie są typowymi rozwiązaniami rynkowymi. Dostarczy je 

większość producentów. Przykładowi producenci: BD-LUX, FLOS, PROLIGHT, FAGERHULT. Typy należy 

rozpatrzeć w korelacji z architekturą i typem zastosowanego sufitu. Podstawowe parametry podano 

na rzucie instalacji oświetleniowej. Dobierając producenta należy przedstawić projektantowi inst. 

Elektrycznych obliczenia, a architektowi karty katalogowe opraw do akceptacji.   

                                                               

462. Proszę o potwierdzenie zgody na modyfikacje kosztorysów w celu umieszczania w nim kosztu 

związanego z integracją systemu przyzywowego oraz wyceny dodatkowych urządzeń i usług 

wskazanych w załączniku nr 8. 

Zgodnie z informacją w SIWZ ten jest ważniejszy od samego kosztorysu i może zawierać elementy 

nie występujące w kosztorysie.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację 

 

463. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie pozycji, naszym zdaniem 

nie potrzebnych w tym zestawieniu:  

1.  Bramka głosowa szt 1.00 

2.  Serwer wiadomości- licencja dla wizualizacji szt 1.00 

4. Serwer zarządzający systemu przyzywowego- 

licencja dla wizualizacji 

szt 2.00 
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10. Platforma wizualizacyjno raportująca szt 1.00 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

464. W przedmiarze robót brakuje następujących elementów wymienionych w projekcie: 

 

- systemowe listwy dylatacyjne w warstwach stropowych i posadzkowych, dylatacje w 

elewacjach 

Odpowiedź: Należy uwzględnić w wymienionych pozycjach 

- elementy wewnętrznej informacji wizualnej  

Odpowiedź: Uzupełniono 

- system asekuracji na dachu budynku – prosimy o więcej szczegółów 

Odpowiedź: Uzupełniono 

 

465. Prosimy o wyjaśnienia jakie znaczenie mają przyjęte w przedmiarach robót podstawy 

wyceny? W wielu przypadkach zakres, rodzaj zaprojektowanych robót nie odpowiada ściśle 

czynnościom wg „KNR 2-02 0921-05”. Przykładowo w poz 153 przedmiaru architektury 

„Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm ścian” Zakres robót wg KNR nie obejmuj spoinowania 

płytek poprzez fugowanie specjalną zaprawą w dwóch cyklach przy użyciu kielni fugówki. 

Podobnie w poz. 151 podstawa „KNR 0-23 2612” nie przewiduje wykonania warstwy zbrojącej o 

grubości aż ponad 7mm, która została zaprojektowana. KNR zakłada standardowo ok 3mm 

grubości warstwy zbrojącej, czyli o połowę mniejsze zużycie kleju i mniejsze nakłady robocizny. 

Odpowiedź:: Przedmiar jest elementem pomocniczym, poza tym poz. 153 zawiera: 

Wyszczególnienie robót KNR 2-02 0921-02: 

1. Przygotowanie podłoża. 

2. Sortowanie płytek według wymiarów i odcieni. 

3. Wykonanie narzutu podłoża zaprawą. 

4. Moczenie płytek w wodzie. 

5. Ułożenie płytek z przycięciem. 

6. Obrobienie wnęk ościeży, rur itp. 

7. Spoinowanie powierzchni licowanej. 

8. Oczyszczenie i obmycie płytek. 

9. Naprawa licowania po robotach pomocniczych. 

Więc spoinowanie zawiera. W pozycji należy uwzględnić zakres nakładów i prac 
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niezbędnych do wykonania zadania 

 

466. W przedmiarach robót branży budowlanej występują różne nieścisłości w stosunku do 

dokumentacji projektowej np.:  

Dok. projektowa Przedmiar 

Płytki klinkierowe na elewacji 215x65cm Płytki klinkierowe na elewacji 25x6cm 

Przymocowanie płyt styropianowych za 

pomocą dybli – min 6szt/m2 

Przymocowanie płyt styropianowych za 

pomocą dybli – 4szt/m2 

Parapety wewnętrzne: konglomerat- kolor 

szary zbliżony do betonu 

Obsadzenie wewnętrznych podokienników 

długości ponad 1m – płyta betonowa 

 

Prosimy o wyjaśnienie jak należy wyceniać takie pozycje w kontekście wynagrodzenia  

kosztorysowego. W takim systemie rozliczenia treść przedmiarów powinna ściśle odpowiadać 

dokumentacji projektowej. 

 

Odpowiedź: Zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji przedmiaru. 

 

467. W STWiOR Roboty budowalne w opisie płytek elewacyjnych istnieje uwaga, że grubość płytek 

nie może być większa niż 15mm. Tymczasem w projekcie architektury wymagane są płytki o 

grubości 22mm. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności. 

 

Odpowiedź: Obowiązują parametry podane w opisie. 

 

468. Na rzucie wykończenia występują 2 rodzaje okładzin ściennych z tworzyw sztucznych:  

- WINYLOWA WYKŁADZINA ŚCIENNA  - komunikacja 

- PVC ŚCIENNA KOMPAKTOWA WYKŁADZINA ELASTYCZNA – pomieszczenia 

Czy jest to ten sam rodzaj materiału? Czy wykładzina na ścianach korytarzy musi być  

wykonana z twardej płyty z żywicy akrylowinylowej? 

 

Odpowiedź: Zgodnie z rysunkiem wykończeń nie jest to ta sama wykładzina. Materiały 

wykończeniowe zgodnie z rysunkiem wykończeń. Jako odbojnice w komunikacji do h=110cm 

dopuszcza się wykładziny PVC gr. min. 1,5mm typu „wallguard” 
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469. Czy w obiekcie przewiduje się wykonanie ochrony ścian wewnętrznych w postaci odbojnic, 

narożników z tworzywa? Jeśli tak to proszę o określenie ich rodzaju i miejsc montażu. 

Odpowiedź: Przewidziano poręcze wg opisu architektury i rysunku wykończeń. Jako odbojnice 

w komunikacji do h=110cm dopuszcza się wykładziny PVC gr. min. 1,5mm typu „wallguard” 

 

470. Przekazany przez Zamawiającego przedmiar robót konieczny do wypełnienia nie zawiera 

wszystkich elementów systemu przyzywowego i systemów z nim powiązanych (w tym integracji z 

poszczególnymi urządzeniami i systemami). Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o 

brakujące pozycje dot. systemu przyzywowego i elementów z nim powiązanych (w tym 

zawartych/opisanych w opisie technicznym oraz zawartych w załączniku nr 8 do SWIZ) 

Odpowiedź : Wszystkie niezbędne elementy/ prace są zawarte w dokumentacji 

 

471. Prosimy o modyfikację zapisu umowy § 5 ust. 2 na następujący:  

„Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej wynika ze złożonej przez Wykonawcę oferty, w tym 

kosztorysu ofertowego. Ostateczna wysokość wynagrodzenia różnić się może od kwoty podanej w 

zdaniu pierwszym, w zależności od ilości i cen jednostkowych poszczególnych prac.” Oryginalny 

zapis w którym została ograniczona wartość umowy do wartości oferty jest sprzeczna z ideą 

wynagrodzenia kosztorysowego i powoduje, że przy braku możliwości zmiany przedmiarów 

Zamawiającego – Wykonawca bierze na siebie ryzyko zwiększenia ilości obmiarowych względem 

ilości przedmiarowych ( podanych przez Zamawiającego, bez możliwości zmiany).  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę. 

472. Prosimy o zmianę § 17 ust. 3 na następujący: 

„Postanowienia ust. 1 i 2 powyżej nie dotyczą sytuacji gdy rzeczywista ilość wykonanych prac jest 

mniejsza lub większa niż wynika to z przedmiaru. W takim przypadku rozlicza się rzeczywistą  ilość 

prac w ramach Umowy, bez konieczności zawierania aneksu” 

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę. 

473. Prosimy o wskazanie jakiej długości mają być ławki przewidziane do montażu lub podanie 

sumarycznej długości ławek gdyż ma to wpływ na cenę ofertową.  

Odpowiedź : Ławki dł. ok. 2m. (dopuszcza się różne długości zgodnie z załącznikiem „Projekt 

gospodarki zielenią”) 
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474. Dotyczy kosztorysu pozycja 147d.1.11Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - 

zamocowanie listwy cokołowej  -195,720 m - podana wartość nie zawiera listw cokołowych 

elewacji wewnętrznych powinno być - 251,74 m - Prosimy o korektę wartości. 

Odpowiedź : Poprawiono. 

 

475. Prosimy o udzielenie informacji w jaki sposób/w jakich pozycjach przedmiaru/kosztorysów) 

należy wycenić zakres robót/materiałów, który znajduje się w projekcie, a który nie został 

zawarty w przedmiarach robót przekazanych przez Zamawiającego, tak aby zachować 

porównywalność złożonych ofert? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na samodzielne modyfikowanie kosztorysu. 

Odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone przez Zamawiającego, a wykonawcom zostanie 

udostępniony zmodyfikowany kosztorys. W przypadku gdy brak jest danej pozycji 

wykonawca powinien to na tym etapie zgłosić Zamawiającemu. 

 

476. Dotyczy kosztorysu pozycja  152 d.1.11 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - 

przyklejenie warstwy siatki na ościeżach -174,8 m2  - podana wartość jest błędna ze względu na 

min. odjęcie zbyt małej ilości pow. ślusarki otworowej  powinno być -220,9 m2 - Prosimy o 

korektę wartości. 

Odpowiedź: Ilość prawidłowa. 

 

477. Dotyczy kosztorysu pozycja  154 d.1.11 Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm ościeży -

9,4 m2  - podana wartość jest błędna ze względu na min. odjęcie zbyt małej ilości pow. ślusarki 

otworowej  powinno być -13,744 m2 - Prosimy o korektę wartości. 

Odpowiedź: Ilość prawidłowa. 

478. Dotyczy kosztorysu pozycja  155 d.1.11 Obramienia otworów - przekrój elementu do 0,03 m2 

- płytka betonowa gr. 40mm na konsoli ze stali ocynkowanej - 935 m  - podana wartość jest 

błędna ze względu na min. odjęcie zbyt małej ilości pow. ślusarki otworowej  powinno być -1107 

m - Prosimy o korektę wartości. 

Odpowiedź: Ilość prawidłowa. 

 

479. Dotyczy kosztorysu pozycja  156 d.1.11 Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokątnych o 

grubości do 4 cm -płytka betonowa 40mm -50,625 m2  - podana wartość jest błędna powinno 

być -58,7663 m2 - Prosimy o korektę wartości. 

Odpowiedź: Ilość prawidłowa. 
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480. Dotyczy kosztorysu pozycja  156 d.1.11 Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokątnych o 

grubości do 4 cm -płytka betonowa 40mm -50,625 m2  - podany opis jest nie zgodny z projektem 

gdzie płyta betonowa ma gr. 7 mm wg detalu RYS_25_AR_PW_DE_02.2- Prosimy o wyjaśnienia 

zapisu.  

Odpowiedź: Do 40mm to też 7mm 

 

481. Dotyczy kosztorysu pozycja  158 d.1.11 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m 

wraz z czasem pracy rusztowania -2465,25 m2  -  powinno być -2498,16 m2 - Prosimy o korektę 

wartości. 

Odpowiedź: Ilość prawidłowa. 

 

482. Prosimy o informację w której pozycji kosztorysu należy wycenić , izolację z wełny mineralnej 

w pasach p.poż na elewacji. 

Odpowiedź: Uzupełniono 

 

483. Prosimy o informację w której pozycji kosztorysu należy wycenić  .logo instytucji, wykonane z 

mosiądzu w pozycji 157 d.1.11 - opis wskazuje jedynie na wykonanie napisu - brak pozycji 

dotyczęcej loga. 

Odpowiedź: Uzupełniono 

 

484. Prosimy o informacje jakie zamawiający ma  wymagania dotyczące betonu 

architektonicznego? 

Odpowiedź: Do akceptacji Projektanta na etapie budowy. 

 

485. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunek pokazujący układ płyt szalunkowych dla 

elementów z betonu architektonicznego 

Odpowiedź: Projekt wykonawczy nie określa sporządzenia układu płyt szalunkowych. Rysunek 

warsztatowy w gestii Wykonawcy do akceptacji Projektanta. Opis wykonania szalunków wg 

projektu konstrukcji. 

 

486. Prosimy o informację z jakiego kruszywa ma być wykonany beton architektoniczny 

Odpowiedź: Do akceptacji Projektanta na etapie budowy. 
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487. Dotyczy przedmiaru budowlanego. W pozycji 2 dotyczącej usunięcia humusu jest podana 

grubość 30cm. Wg dokumentacji grubość humusu jest równa 45cm. Prosimy o korektę 

Odpowiedź: Należy przyjąć 30cm. 

 

488. Dotyczy przedmiaru budowlanego. W pozycji 3 „wykopy oraz przekopy wykonywane 

koparkami podsiębiernymi 1.20 m3 na odkład w gruncie kat. III” jest podana ilość 701,723m3. Wg 

naszego przedmiaru powinno być 934,19m3. Prosimy o skorygowanie przedmiaru. 

Odpowiedź: Ilość prawidłowa. 

 

489. Dotyczy przedmiaru budowlanego. W pozycji 4 „Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze 

skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)” jest 

podana ilość 77,969m3. Wg naszego przedmiaru powinno być 103,8m3. Prosimy o skorygowanie 

przedmiaru. 

Odpowiedź: Ilość prawidłowa. 

490. Dotyczy przedmiaru budowlanego. W pozycji 7 „Roboty ziemne wykonywane koparkami 

podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem 

urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km” jest podana ilość 1677,319m3. 

Wg naszego przedmiaru powinno być 2335,66m3. Prosimy o skorygowanie przedmiaru. 

Odpowiedź: Ilość prawidłowa. 

 

491. Dotyczy przedmiaru budowlanego. W pozycji 8 „Opłata za składowanie ziemi”jest podana 

ilość 1677,319m3. Wg naszego przedmiaru powinno być 2335,66m3. Prosimy o skorygowanie 

przedmiaru. 

Odpowiedź: Ilość prawidłowa. 

492. Dotyczy przedmiaru budowlanego. W pozycji 9 „Podkłady betonowe na podłożu 

gruntowym”jest podana ilość 73,852m3. Wg naszego przedmiaru powinno być 83,6m3. Prosimy 

o skorygowanie przedmiaru. 

Odpowiedź: Ilość prawidłowa. 

493. Prosimy o informację w której pozycji kosztorysu należy wycenić , OSB wodoodporne gr. 25 

mm - pod obróbką blacharską attyki 

Odpowiedź: W poz. „obróbki”. 

494. Prosimy o informację w której pozycji kosztorysu należy wycenić , Izolacje EPS 10 cm poziomą 

- pod obróbką blacharską attyki 

Odpowiedź: W poz. „obróbki”. 
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495. Prosimy o informację w której pozycji kosztorysu należy wycenić , klin styropianowy trójkątny 

widoczny na detalu RYS_25_AR_PW_DE_02.2 między stropem a ścianką attyki. 

Odpowiedź: W poz. „izolacji stopodachu” 

496. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zrezygnuje z funkcji nadzorczej kontroli 

dostępu polegającej na weryfikacji wzorca biometrycznego, który jest opisany w pkt. 8.4 opisu 

branży teletechnicznej? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

497. W pozycji 15 przedmiaru budowlanego do obliczeń przyjęto 7 stóp fundamentowych ST2, 

podczas gdy na rysunkach PW-K-SZ-01_0, oraz PW-K-SZ-02_0, występuje 9 stóp fundamentowych 

ST2. Prosimy o korektę ilości przedmiarowych. 

 

 

  Odpowiedź: Poprawiono 

 

498. Zgodnie z rys. przekroju (RYS_08_AR_PW_PR_01) wysokość izolacji ze styropianu XPS wynosi 

90 cm. Natomiast w pozycji 22, przedmiaru budowlanego, wynosi ona 78 cm. Prosimy o korektę 

pozycji przedmiarowej. 

 

 

 

Odpowiedź: Poprawiono 
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499. W pozycji 22 przedmiaru budolwanego grubość izolacji z płyt XPS wynosi 20 cm. Natomiast 

zgodnie z opisem technicznym (str. 24): „System elewacji tynkowanej, ocieplenie z płyt XPS o 

grubości 15 cm, wykończenie z cienkowarstwowego tynku mozaikowego (szary).” Prosimy o 

korektę  pozycji przedmiarowej. 

Odpowiedź: Poprawiono 

500. W opisie technicznym, na stronie 25, parapety wewnętrzne definiuje się jako: „konglomerat - 

kolor szary zbliżony do betonu, gr.40mm, na wspornikach.” Natomiast na w pozycjach 

przedmiarych 161 i 162 występują „podokienniki z płyty betonowej”. Proszę o potwierdzenie że 

parapety mają być wykonane z konglomeratu. 

Odpowiedź: Potwierdzamy, parapety wewnętrzne z konglomeratu. 

 

501. W opisie technicznym, na stronie 29, występuje stwierdzenie: „W miejscach lokalizacji 

grzejników i zabudów stałych ściany g/k wzmocnić płytą OSB gr. 25mm”. Brak takiej pozycji w 

przedmiarze. Prosimy o korektę przedmiaru. 

Odpowiedź: Uwzględnić w poz ścian GK 

502. W nawiązaniu do nowego załącznika „ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO” 

zamieszczonego w odpowiedziach z dn. 27.06.2019 prosimy o udostępnienie instrukcji 

wypełnienia tego załącznika. Czy ma on stanowić kosztorys ofertowy. 

Odpowiedź: Tak. Dokument należy wypełnić w miejscach, gdzie podano ilości sztuk 

wyposażenia.  

 

503. W nowym wykazie wyposażenia „ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO” 

zamieszczonego w odpowiedziach z dn. 27.06.2019 wpisano pozycje bez ich parametrów. Prosimy 

o uzupełnienie.  

Odpowiedź: Parametry podano w opisie technologii medycznej. 

 

504. W nowym wykazie wyposażenia „ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO” 

zamieszczonego w odpowiedziach z dn. 27.06.2019 wpisano pozycje bez ich symboli. Utrudnia to 

ich lokalizację na rzutach pomieszczeń. Prosimy o uzupełnienie wykazu o ilości wyposażenia. 

Odpowiedź: Symbole wg opisu technologii medycznej 

 

505. W nowym wykazie wyposażenia „ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO” 
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zamieszczonego w odpowiedziach z dn. 27.06.2019 nie podano ilości dla wszystkich pozycji. 

Prosimy o potwierdzenie, że należy wyceniać tylko pozycje, przy których wpisano ilości, a pozostałe 

należy zostawić puste/pominąć. Jeśli nie wszystkie pozycje tego zestawiena podlegają wycenie to 

prosimy o ich usunięcie. 

Odpowiedź: Potwierdzamy, że należy wycenić tylko pozycje, przy których znajdują się ilości.  

506. Na rysunku  AR_PW_AW_02 ARANŻACJA HOLU nie podano symboli wyposażenia. Prosimy o 

uzupełnienie. 

Odpowiedź: Symbole opisane na rzutach. 

 

507. Czy tablice ze stali nierdzewnej szczotkowanej z numerem i nazwą pomieszczenia wycinane 

laserowo należy wyceni? Brak pozycji w kosztorysie, jest na rysunku. 

Odpowiedź:. Należy. Dodano w przedmiarze poz. informacja wizualna. 

 

508. Czy systemowe poręcze ścienne - kolor ciemny dąb - należy wycenić? Brak pozycji w 

kosztorysie, jest na rysunku. 

Odpowiedź: Należy. Dodano w przedmiarze. 

 

509. Czy napis "Stołeczne Centrum Opiekuńczo Lecznicze", logo i inne napisy w Holu należy 

wycenić? Brak pozycji w kosztorysie, jest na rysunku. 

Odpowiedź: Należy 

 

510. Czy projektant nie przewidział jakichkolwiek listew i zabezpieczeń przypodłogowych? 

Odpowiedź: Stosuje się cokoły z wykładziny wywinięte 10cm n ścinę. Patrz opis. 

 

511. W przemiarze Drogi – punkt pierwszy odsyła do rysunku „OST D-00.00.00,, - prosimy o 

wskazanie jego lokalizacji lub uzupełnienie dokumentacji. 

Odpowiedź: Punkt odsyła do specyfikacji 

 

512. Zgodnie z zapisem w SIWZ  dz.XI pkt.7 szczegółowy kosztorys ofertowy musi być sporządzony  

 zgodnie z przedmiarami robót zawartymi w dokumentacji projektowej. 

 Prosimy o potwierdzenie, że w zakres przetargu nie wchodzą (brak w załączonych  

 przedmiarach): 

 a) system asekuracji zabezpieczający przed upadkiem z wysokości zgodnie z opisem  
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 pt. architektury str.27 

 b) informacja wizualna: panele z blachy ciętej, opisy pomieszczeń personelu 

 c) klamry lub drabiny stalowe, uchwyty na flagi 

 d) rolety wewnętrzne zgodnie z opisem str.52 pt. architektury  

 e) ścieżki techniczne na dachu. 

Odpowiedź: Dodano pozycje do przedmiaru (za wyjątkiem: rolety poza zakresem przetargu) 

 

513. Zgodnie z umową:” Wykonawca przygotuje i złoży na własny w imieniu i na rzecz  

Zamawiającego wniosek o pozwolenie na wycinkę, a po jej uzyskaniu dokona ich wycinki.”     Kto 

ponosi ewentualne koszty administracyjne wycinki drzew (nie mylić z fizyczną wycinką),  

jeżeli w uzyskanej decyzji nie będą to tylko nasadzenia kompensacyjne jak jest napisane  

w dokumentacji. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ponosi je właściciel terenu, a na obecnym etapie nie 

ma możliwości określenia ewentualnej wartości. 

514. Prosimy określić z jakiego materiału ma być wykonana systemowa poręcz ścienna oraz sposób 

jej montażu-na wspornikach czy klejona do ściany. 

Odpowiedź: Wg projektu architektury (wsporniki) 

 

515. Brak w dokumentacji parametrów technicznych ścianek mobilnych 

a) czy montowane do stropu 

b) rodzaj i grubość panelu, kolor 

c) izolacyjność akustyczna  

d) wysokość  

e) system zawieszenia 

f) sterowane ręcznie czy mechanicznie 

g) atesty i certyfikaty przeciwpożarowe . 

Odpowiedź: Ścianki mobilne wg rzutów architektury. Kolor zgodny z wykończeniami, 

prowadnice bez szyny dolnej, sterowanie ręczne. Akustyka, atesty i certyfikaty zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego. 
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516. Parapety wewnętrzne -w przedmiarach poz. 161,162- -płyta betonowa 

Wg. opisu pt. architektury str.25-konglomerat -kolor szary zbliżony do betonu gr.40 mm. 

Prosimy o potwierdzenie, że obowiązuje konglomerat zgodnie z projektem technicznym. 

Odpowiedź: Potwierdzamy, dopuszcza się zmniejszenie grubości konglomeratu do 3cm 

 

517. Wg. opisu pt. architektury str. 51-napis i logo wykonane z mosiądzu, 

 wg. rys. nr 9 -stal nierdzewna. Prosimy o potwierdzenie, że obowiązuje opis z rysunku. 

Odpowiedź: Potwierdzamy 

 

518. zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość zabezpieczenia kontraktu gwarancją 

w wysokości 30%, a pozostała wartość byłaby potrącana z faktur - procedura dopuszczana przez 

PZP przy robotach trwających powyżej 12 miesięcy 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek wykonawcy.  
 

519. Prosimy o określenie typu/rodzaju montażu dla stolarki zewnętrznej (nie fasadowej). Część 

okien na rzutach jest wrysowana w ociepleniu, a część w murze. Natomiast przekroje (A-A,C-C) 

pokazują zupełnie coś innego - montaż "połowiczny" w ociepleniu. 

520. Odpowiedź: Zgodnie z adnotacją na projekcie architektury – typ i rodzaj montażu określają 

rysunki detalu. 

 

521. Czy z uwagi na występowanie części ścianek o odporności EI15 będzie wymagane cechowanie 

wyrobu czy wystarczy deklaracja na ich zgodność z Krajową Oceną Techniczną (KOT)? 

Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. 

 

522. Prosimy o potwierdzenie konieczności stosowania szyb zespolonych dla stolarki wewnętrznej. 

Odpowiedź: Zgodnie z opisem architektury. 

 

523. Prosimy o wskazanie dla jakich okien według zestawienia ślusarki nie ma zastosowania 

wymogów szklenia szybami z niskim współczynnika g. w elewacji północnej. Według 

dokumentacji mamy elewację północno-wschodnią oraz północno-zachodnią.  

Odpowiedź: Nie ma wymogów dla elewacji północno-wschodniej i północno-zachodniej. 

 

524. Prosimy o podanie wymiarów elementów małej architektury (ławek, koszy) lub producenta 
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referencyjnego.  

Odpowiedź: Ławki dł. ok. 2m (dopuszczalne inne długości wg gospodarki zielenią), kosze ok. 35x35cm. 

 

525. Prosimy o określenie czy podnośnik kąpielowy ma być przeznaczony dla pacjentów leżących 

czy siedzących oraz podanie jego udźwigu. 

   

Odpowiedź: Leżących i siedzących. Udźwig min. 150 kg. 

 

526. Prosimy o uzupełnienie §16 ust. 1 o zapisy: 

„8) zaistnienia warunków hydrologiczno-meteorologicznych występujących powyżej 14 dni, w 

szczególności takich jak: mróz (poniżej -5°C), obfite opady śniegu, deszczu, uniemożliwiające 

prowadzenie robót budowlanych czy dokonywanie odbiorów, udokumentowane na podstawie 

opracowań zbiorowych prowadzonych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej i 

potwierdzonych przez Zamawiającego, odpowiadająca tym okolicznościom - zmiana terminu lub 

terminów realizacji umowy dot. zamówienia podstawowego. 

9) wystąpienia siły wyższej - odpowiadająca tym okolicznościom - zmiana terminu lub terminów 

realizacji umowy dot. zamówienia podstawowego.” 

Odpowiedź: Zamawiający wprowadził już w tym zakresie odpowiednie zmiany treści wzoru umowy 

 

527. Prosimy o wykreślenie z §4 ust. 1 pkt 24 wzoru umowy. Koszt usunięcia odnalezionych na 

terenie budowy niewypałów lub i niewybuchów może przekryć zysk Wykonawcy bądź stanowić 

znaczną część wynagrodzenia Wykonawcy. Tym samym nie powinien obciążać Wykonawcy.  

Odpowiedź: zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienie wzoru umowy. 

 

528. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia błędów dokumentacji projektowej 

załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności jej 

przeprojektowania Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania 

zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

Odpowiedź: Zamawiający odpowiada na pytania dotyczące treści siwz, a nie przyszłych stanów 

faktycznych. 

 

529. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w §16 ust 

1 pkt 3 – Zamawiający pokryje uzasadnione koszty Wykonawcy poniesione w związku z wykrytymi 
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znaleziskami lub w związku z usunięciem jakichkolwiek przedmiotów o znaczeniu archeologicznym 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

Odpowiedź: Zamawiający odpowiada na pytania dotyczące treści siwz, a nie przyszłych stanów 

faktycznych związanych z ewentualnym aneksem do umowy. 

 

 

530. Prosimy o uzupełnienie §7 wzoru umowy o poniższy zapis: 

„10. Strony uzgadniają przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego w terminie ustalonym przez 

Strony jednak nie później niż 14 dni przed upływem terminu gwarancji.“ 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje konieczności takiego odbioru pogwarancyjnego. 

 

531. Prosimy o przekazanie projektu lub podanie wymogów jakie ma spełniać drenaż pola na bule 

wraz z wskazaniem sposobu odłączenia do systemu odwodnieniowego.  

Odpowiedź:. Wymogi zgodnie z przedmiarem. Dopuszcza się rozwiązanie równoważne. 

 

532. Prosimy o określenie terminu dla czynności Zamawiającego, o której mowa w §2 ust. 6 wzoru 

umowy. 

Odpowiedź: We wzorze umowy nie ma takiej jednostki redakcyjnej jak przywołana w pytaniu. 

 

533. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku wystąpienia niewybuchów lub i niewypałów lub i 

przedmiotów o znaczeniu archeologicznym – Zamawiający pokryje uzasadnione koszty 

Wykonawcy poniesione w związku z wykrytymi znaleziskami lub w związku z usunięciem 

jakichkolwiek przedmiotów o znaczeniu archeologicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienie wzoru umowy i nie przewiduje dodatkowe 

wynagrodzenia. 

 

534. Prosimy o określenie terminu dla czynności Zamawiającego, o której mowa w §5 ust. 18 i 23 

wzoru umowy odbiór robót zanikający i ulegających zakryciu oraz odbiór częściowy. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał już odpowiedniej zmiany treści siwz w zakresie odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu. Termin odbiorów częściowych wynika z § 7 ust. 1 wzoru 

umowy. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że we wzorze umowy nie ma takich jednostek 

redakcyjnych jak przywołane w pytaniu. 
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535. Dotyczy przedmiaru budowlanego. W pozycji 36 „Schody żelbetowe zabiegowe na płycie lub 

belkach policzkowych z płytą grubości do 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu” jest podana 

ilość 80,52m3. Wg naszego przedmiaru powinno być 47,31m3. Prosimy o skorygowanie 

przedmiaru. 

Odpowiedź: Poprawiono. 

 

536. Prosimy o jednoznaczną informację, które elementy należy wykonać z betonu 

architektonicznego 

Odpowiedź: Wg opracowania architektury i konstrukcji. 

 

537. Dotyczy przedmiaru budowlanego. W pozycji 19 „Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe 

bitumiczne pionowe - wykonywa- ne na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa” jest 

podana ilość 919,026m2. Wg naszego przedmiaru powinno być 584,56m2. Prosimy o 

skorygowanie przedmiaru. 

Odpowiedź: Poprawiono. 

 

538. Dotyczy przedmiaru budowlanego. W pozycji 2 jest usunięcie warstwy humusu o gr 30cm. Wg 

dokumentacji geotechnicznej średnia grubość humusu wynosi 45cm. Prosimy o skorygowanie 

pozycji przedmiarowej 

Odpowiedź: Poprawiono. 

 

539. W opisie technicznym (TOM 1A, str. 29) założono wykonanie ścianek gipsowo-kartonowych 

ognioochronnych (GKF oraz GKFI). Ścianki te są również zaznaczone na rysunkach (np. rys. 

AR_PW_PL_02). Natomiast w przedmiarze budowlanym, w pozycjach od 50 do 53, występują tylko 

ścianki wykonane z płyt GKB oraz GKBI. Prosimy o wskazanie w jakiej pozycji należy ująć koszt 

wykonania ścianek ognioochronnych. 

Odpowiedź: Uwzględnić w poz ścian GK. 
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540. Zgodnie z rys. detalu RYS_25_AR_PW_DE_02.2 wewnętrzne ościeża okienne mają być 

wykończone płytką z betonu architektonicznego gr. 0,5 cm. W przedmiarze budowlanym, w poz. 

118, znajdują się płyty z betonu architektonicznego w ilości 23,70 m2. Ilość ta jest rażąco niska. 

Zgodnie z prostym przeliczeniem dla szer. ościeży 22 cm, wysokości okna 2,25 m, i ilości okien 117 

szt., otrzymamy 115,8 m2. Po doliczeniu ościeży poziomych otrzymamy łącznie ok. 170 m2. 

Prosimy o weryfikację przedmiaru. 

 

 

 

Odpowiedź: Poprawiono 

 

541. Czy w sytuacji dotrzymania terminu końcowego Zamawiający odstąpi od naliczania kar z pkt 1) 

ust 1 z § 11 wzoru umowy?  

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje par. 11 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy w ten sposób, że na końcu 

zdania zmienia przecinek na średnik i dodaje „w przypadku, gdy Wykonawca dotrzyma terminu 

wykonania umowy, o którym mowa w par. 2 ust. 1 umowy, Zamawiający odstąpi od wcześniej 

nałożonych kar, o których mowa w niniejszym punkcie; w takim przypadku, gdy Zamawiający już 

wyegzekwował wcześniej nałożone kary umowne zwróci je w terminie do 30 dni; zwrotowi podlega 

kwota wyegzekwowana, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tyłu żadne odszkodowanie, ani odsetki” 

 

 

ZATWIERDZIŁ:  

Zarząd Spółki 

(podpisy na oryginale) 

 

 

 


