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ZP/23-5/2019                 Warszawa, dnia 22.07.2019 r. 

 

Do  

Wykonawców 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI 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: 07.08.2019 r.  godz. 11:00 

Otwarcie ofert: 07.08.2019 r. godz. 13:00 

 

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: 
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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 

Zamawiający wraz z modyfikacją treści SIWZ, zamieszcza dodatkowo wszystkie przedmiary. 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI: 

1. Pytanie.  

 Ad odp. 11, 12, 170 Zamawiający podtrzymał wymogi SIWZ odnośnie podania w kosztorysie 

jednocześnie cen jednostkowych netto i brutto. Dodatkowo zostało sprecyzowane że kosztorysy 

ofertowe muszą być szczegółowe. W związku z powyższym aby złożyć ofertę należy skorzystać z 

dostępnych na rynku programów do kosztorysowania. Z informacji uzyskanych od producentów 

oprogramowania (Athenasoft) wynika, że nie ma możliwości technicznych aby kosztorys zawierał 

jednocześnie ceny jednostkowe netto i brutto. Poza tym Wykonawcy przygotowujący się do złożenia 

oferty od połowy czerwca mają już w większości przygotowane kosztorysy uproszczone zgodne z SIWZ 

a aktualna zmiana wymaga tworzenia kosztorysów od początku. Dlatego wnosimy o: 

- rezygnację z podawania cen jednostkowych netto i brutto w kosztorysie szczegółowym ( wymóg 

niemożliwy do spełnienia) 

- rezygnację z załączenia do oferty kosztorysów szczegółowych w zamian za złożenie kosztorysów 

uproszczonych. Kosztorysy szczegółowe byłyby wymagane dla wybranego w przetargu Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował zapisy SIWZ dotyczące uzupełnienia  kosztorysu ofertowego 

dodając zapisy: w Rozdziale XIII SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ dodając pkt 3, 4, 5, 6, 7, 8,9. 

 

2. Pytanie: 

 Ad odp. 11, 170. Ponieważ Zamawiający wymaga kosztorysów szczegółowych prosimy o 

potwierdzenie że dla  zakresu wyposażenia z załącznika „zestawienie wyposażenia technologia.xlsb” 

wystarczy złożyć kosztorys uproszczony. Plik zamieszczony przez Zamawiającego jest zestawieniem 

sporządzonym w programie Excell który nie służy do opracowywania kosztorysów szczegółowych. 

Brakuje podstaw wyceny. Ponadto w przypadku dostaw wyposażenia dostawcy nie kalkulują kosztów 
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prac w formie kosztorysów szczegółowych. Cena za konkretny element wyposażenia zawiera wszystkie 

koszty jej dostawy, montażu, zysk itd. 

Odpowiedź: Potwierdzamy 

 

3. Ad odp. 146 Zamawiający informuje, że rozbiórka obiektów kolidujących z inwestycją zgodnie z 

dokumentacją projektową jest poza zakresem. Jednak przedmiar robót budowlanych zawiera  w 

poz 1 ilość 1kpl. Czy tej pozycji nie należy wyceniać?   

Odpowiedź: Jeżeli jest poza zakresem cena powinna być „0” 

 

4. W związku z odpowiedziami nr 123, 124, 125, 126 prosimy ponownie 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 i wyposażeniem oraz, że na materiały i urządzenia należy przewidzieć 

24mce gwarancji.  

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść pytań 123, 124, 125, 126 i informuję, że okres gwarancji 

udzielony na podstawie kryterium gwarancji dotyczy całości zakresu przedmiotu umowy. Niezależnie 

od powyższych zobowiązań i obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy, urządzenia dostarczane przez 

Wykonawcę i montowane w ramach robót budowlanych objęte muszą być gwarancją producenta, nie 

krótszą niż 24 miesiące od daty odbioru końcowego. 

Zamawiający dodaje zapis w SIWZ Rozdział I pkt 11 i 12.  

 

5. Ad odp 325. Prosimy o podanie materiału, wymiarów i innych szczegółów technicznych figur do 

gry gdyż dostępnych jest wiele modeli o bardzo różnych cenach. 

Odpowiedź: Wysokość pionka min. 65 cm, średnica podstawy figur min. 22 cm 

 

6. ad odp. 464 Czy Zamawiajacy przekaże wytyczne do wykonania systemu asekuracji czy  wykonawca 

musi samodzielnie dobrać odpowiednie rozwiązanie? 

Odpowiedź: System powinien być atestowany spełniający wymagania przepisów, do wyboru 

przez Wykonawcę. 

 

7. Brak odpowiedzi na pytanie nr 168. Prosimy o uzupełnienie. 

 

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 : 

 

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował zapisy SIWZ dotyczące uzupełnienia  kosztorysu ofertowego 

dodając zapisy: w Rozdziale XIII SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ dodając pkt 3, 4, 5, 6, 7, 8,9 

 

8. Zgodnie z odpowiedzią nr 499 poz. 22 przedmiaru budowlanego skorygowano na płyty XPS gr. 15 

cm. Natomiast zgodnie z załączonym do odp. 372 rysunkiem, do ocieplenia fundamentu 

zastosowano „styropian typu Aqua gr. 16 cm”. Proszę o potwierdzenie że do izolacji fundamentu 

można zastosować płytę XPS gr. 15 cm. 

Odpowiedź: Należy zastosować XPS 15cm 

 

9. Prosimy o udostępnienie rysunku inwentaryzacji terenu celem poprawnej wyceny rozbiórek 

istniejących nawierzchni (tj. poz. 5, 6, 7 i 8 z przedmiaru drogowego). Projekt zagospodarowania 

terenu, na który Zamawiający powołuje się w odp. 49, tego nie umożliwia. 

Odpowiedź: Udostępniono mapę do celów projektowych (na PZT). Jeżeli Oferent potrzebuje 

więcej informacji może skorzystać z wizji lokalnej. 

 

10. W związku z odpowiedzią na pytanie 31 z dnia 15.07.2019 r. oraz załączonymi kosztorysami w 

wersji PDF i ath o innych nazwach niż wyszczególnione w pytaniu 31 – prosimy o przekazanie 

informacji jakie kosztorysy mają być załączone do oferty.  

Odpowiedź: Czy nazwa ma znaczenie? Czy zawartość? ATH został zamieszczony na prośbę 

Wykonawców, zawartość = zawartości PDF. 

 

11. W związku z rozbieżnościami między przekazaną w dniu 15.07.2019 r. dokumentacją techniczną – 

różnicach w pozycjach i ilościach przedmiarów w wersji PDF i ath. – prosimy o wyjaśnienie która 

wersja jest obowiązująca i która stanowi podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego.  

Odpowiedź: Nie ma różnic w ostatnich przekazanych materiałach. Proszę zamieścić na stronie 

ostatnio przekazane ath i PDF. 

 

12. Prosimy o wyjaśnienie czy w przypadku, gdy Zamawiający podał w odpowiedzi informacje, że 

uzupełnił/dodał/zmienił/usunął pozycję kosztorysową lub jej składową, a w przekazanym 

kosztorysie ( PDF lub/i ath) nie zostało to uzupełnione/dodane/zmienione/usunięte czy nadrzędna 



 

 

 

 

jest odpowiedź na pytanie ( i w związku z tym wprowadzenie zmian do kosztorysu na które zgodził 

się Inwestor może być wprowadzone przez wykonawcę) czy nadrzędny jest dokument kosztorysu 

( PDF i/lub ATH.) w którym wykonawca nie może wprowadzać zmian, w którym Zamawiający nie 

wprowadził zmian, mimo tego że w odpowiedziach zgodził się na daną zmianę.  

 

Odpowiedź: Zmiany zostały wprowadzone. Zadając tak lakoniczne pytanie proszę o 

przykłady. 

13. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności zapisu z odpowiedzi Zamawiającego nr 70 w której 

Zamawiający wskazał, że Wykonawca we własnym zakresie i we własnym imieniu na zawrzeć 

umowy na dostawy mediów a informacjami otrzymanymi  na wizji lokalnej – że wpięcie w 

wodociąg i skrzynkę elektryczną  miało nastąpić na terenie Zamawiającego – bez konieczności 

zawierania umów z gestorami mediów. Wówczas  Wykonawca miał na własny koszt wykonać 

tymczasowe włączenie na terenie Inwestora , wraz z zamontowaniem licznika i na tej podstawie 

rozliczać się ze zużytych mediów z Zamawiającym. Pragniemy zaznaczyć, że opcja zawierania umów 

z gestorami sieci na dostawy mediów, będzie powodowała nieuzasadniony wzrost kosztów 

wykonania przyłączy ( np. z ulicy Mehoffera) które Wykonawcy musza doliczyć do oferty oraz 

wydłużenie procesu rozpoczęcia budowy związane z procedurami administracyjnymi z gestorami 

sieci  w stosunku do rozwiązania przedstawionego na wizji lokalnej.  

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy pytania nr 70. 

 

14. Według odpowiedzi z dnia 15 lipca 2019r. rozbiórki są poza zakresem przetargu (np. odpowiedź nr 

146, 370, 371). W przedmiarze budowlanym w poz 1 jest „rozbiórka obiektów kolidujących z 

inwestycją”. Prosimy o usunięcie pozycji lub o podanie informacji co w danej pozycji ma być 

wyceniona wraz z podanie danych geometrycznych obiektów przeznaczonych do rozbiórki 

(dłu,gość, szerokość, wysokość, powierzchnia, kubatura) 

 

Odpowiedź: Zmiany zostały wprowadzone. Zadając tak lakoniczne pytanie proszę o przykłady. 

 

15. Dotyczy odpowiedzi z dnia 15 lipca 2019r. W załączonych przedmiarach w wersji ath i pdf są 

rozbieżności. Prosimy o informację który przedmiar jest obowiązujący. 

Odpowiedź: Nie ma różnic w ostatnich przekazanych materiałach. Przedmiar nadrzędny to 

PDF. 



 

 

 

 

 

16. Dotyczy poz. 217 przedmiaru budowlanego w wersji ath. Podana ilość to 412,828m3. Wyliczona 

ilość to 403,772m3. Prosimy o jednoznaczną informację jaka ilość powinna być w ww. pozycji 

Odpowiedź: Nie ma różnic w ostatnich przekazanych materiałach. Przedmiar nadrzędny to 

PDF. 

 

17. Dotyczy poz. 218 przedmiaru budowlanego w wersji ath. Podana ilość to 412,828m3. Wyliczona 

ilość to 403,772m3. Prosimy o jednoznaczną informację jaka ilość powinna być w ww. pozycji 

Odpowiedź: Nie ma różnic w ostatnich przekazanych materiałach. Przedmiar nadrzędny to 

PDF. 

 

18. Dotyczy poz. 224 przedmiaru budowlanego w wersji ath. Podana ilość to 82,983m3. Wyliczona 

ilość to 4,264m3. Prosimy o jednoznaczną informację jaka ilość powinna być w ww. pozycji 

Odpowiedź: Nie ma różnic w ostatnich przekazanych materiałach. Przedmiar nadrzędny to 

PDF. 

 

19. Dotyczy poz. 226 przedmiaru budowlanego w wersji ath. Podana ilość to 326,1m2. Wyliczona ilość 

to 213,22m2. Prosimy o jednoznaczną informację jaka ilość powinna być w ww. pozycji  

Odpowiedź: Nie ma różnic w ostatnich przekazanych materiałach. Przedmiar nadrzędny to 

PDF. 

 

 

20. Dotyczy poz. 227 przedmiaru budowlanego w wersji ath. Podana ilość to 326,1m2. Wyliczona ilość 

to 72,9m2. Prosimy o jednoznaczną informację jaka ilość powinna być w ww. pozycji 

Odpowiedź: Nie ma różnic w ostatnich przekazanych materiałach. Przedmiar nadrzędny to 

PDF. 

 

21. Dotyczy poz. 228 przedmiaru budowlanego w wersji ath. Podana ilość to 326,1m2. Wyliczona ilość 

to 213,22m2. Prosimy o jednoznaczną informację jaka ilość powinna być w ww. pozycji 

Odpowiedź: Nie ma różnic w ostatnich przekazanych materiałach. Przedmiar nadrzędny to 

PDF. 

 

 

22. Dotyczy poz. 230 przedmiaru budowlanego w wersji ath. Podana ilość to 72,9m2. Wyliczona ilość 



 

 

 

 

to 213,22m2. Prosimy o jednoznaczną informację jaka ilość powinna być w ww. pozycji 

Odpowiedź: Nie ma różnic w ostatnich przekazanych materiałach. Przedmiar nadrzędny to 

PDF. 

 

 

23. Dotyczy poz. 231 przedmiaru budowlanego w wersji ath. Podana ilość to 152,77m2. Wyliczona 

ilość to 227,04m2. Prosimy o jednoznaczną informację jaka ilość powinna być w ww. pozycji 

Odpowiedź: Nie ma różnic w ostatnich przekazanych materiałach. Przedmiar nadrzędny to 

PDF. 

 

 

24. Dotyczy poz. 232 przedmiaru budowlanego w wersji ath. Podana ilość to 152,77m2. Wyliczona 

ilość to 213,22m2. Prosimy o jednoznaczną informację jaka ilość powinna być w ww. pozycji 

Odpowiedź: Nie ma różnic w ostatnich przekazanych materiałach. Przedmiar nadrzędny to 

PDF. 

 

25. Dotyczy poz. 233 przedmiaru budowlanego w wersji ath. Podana ilość to 152,77m2. Wyliczona 

ilość to 23m2. Prosimy o jednoznaczną informację jaka ilość powinna być w ww. pozycji 

Odpowiedź: Nie ma różnic w ostatnich przekazanych materiałach. Przedmiar nadrzędny to 

PDF. 

 

 

26. Dotyczy poz. 235 przedmiaru budowlanego w wersji ath. Podana ilość to 74,27m. Wyliczona ilość 

to 213,22m. Prosimy o jednoznaczną informację jaka ilość powinna być w ww. pozycji 

Odpowiedź: Nie ma różnic w ostatnich przekazanych materiałach. Przedmiar nadrzędny to 

PDF. 

 

 

 

27. Dotyczy poz. 240 przedmiaru budowlanego w wersji ath. Podana ilość to 3355m2. Wyliczona ilość 

to 231m2. Prosimy o jednoznaczną informację jaka ilość powinna być w ww. pozycji 

Odpowiedź: Nie ma różnic w ostatnich przekazanych materiałach. Przedmiar nadrzędny to 

PDF. 



 

 

 

 

28. Dotyczy poz. 246 przedmiaru budowlanego w wersji ath. Podana ilość to 4813szt. Wyliczona ilość 

to 5565szt. Prosimy o jednoznaczną informację jaka ilość powinna być w ww. pozycji 

Odpowiedź: Ilość prawidłowa z pliku PDF. Podczas wczytywania przedmiaru wersji ath mogą 

występować błędy programowe. Stąd nadrzędnym przedmiarem jest przedmiar pdf. ATH jest 

pomocniczym na prośby potencjalnych Wykonawców  

  

 

29. Dotyczy poz. 256 przedmiaru budowlanego w wersji ath. Podana ilość to 21,6m3. Wyliczona ilość 

to 0,36m3. Prosimy o jednoznaczną informację jaka ilość powinna być w ww. pozycji 

Odpowiedź: Nie ma różnic w ostatnich przekazanych materiałach. Przedmiar nadrzędny to 

PDF. 

 

 

30. Dotyczy poz. 257 przedmiaru budowlanego w wersji ath. Podana ilość to 21,6m3. Wyliczona ilość 

to 1,00m3. Prosimy o jednoznaczną informację jaka ilość powinna być w ww. pozycji 

Odpowiedź: Nie ma różnic w ostatnich przekazanych materiałach. Przedmiar nadrzędny to 

PDF. 

 

31. Dotyczy poz. 258 przedmiaru budowlanego w wersji ath. Podana ilość to 60m2. Wyliczona ilość to 

1,00m2. Prosimy o jednoznaczną informację jaka ilość powinna być w ww. pozycji 

Odpowiedź: Nie ma różnic w ostatnich przekazanych materiałach. Przedmiar nadrzędny to 

PDF. 

 

 

32. Dotyczy poz. 259 przedmiaru budowlanego w wersji ath. Podana ilość to 60m2. Wyliczona ilość to 

1,00m2. Prosimy o jednoznaczną informację jaka ilość powinna być w ww. pozycji 

Odpowiedź: Nie ma różnic w ostatnich przekazanych materiałach. Przedmiar nadrzędny to 

PDF. 

 

33. Dotyczy poz. 261 przedmiaru budowlanego w wersji ath. Podana ilość to 60m2. Wyliczona ilość to 

1,00m2. Prosimy o jednoznaczną informację jaka ilość powinna być w ww. pozycji 

Odpowiedź: Nie ma różnic w ostatnich przekazanych materiałach. Przedmiar nadrzędny to 

PDF. 

34. Dotyczy pozycji 226 przedmiaru budowlanego. W wersji ath przedmiaru jest pozycja o nazwie 



 

 

 

 

„podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości o zagęszczeniu 10cm”. Natomiast 

w wersji pdf przedmiaru mamy „Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.6m3…”. 

Prosimy o informację, który przedmiar jest prawidłowy i o korektę przedmiarów 

Odpowiedź: Przedmiar prawidłowy 

 

35. Dotyczy pozycji 226 przedmiaru budowlanego. W wersji ath przedmiaru jest pozycja o nazwie 

„podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości o zagęszczeniu 10cm”. Natomiast 

w wersji pdf przedmiaru mamy „Roboty ziemne wykonywane koparkami podsioębiernymi 

0.6m3…”. Prosimy o informację, który przedmiar jest prawidłowy i o korektę przedmiarów 

Odpowiedź: J.w. 

 

36. Dotyczy przedmiaru budowlanego. Od pozycji nr 223 w przedmiarze w wersji pdf i ath są różne 

opisy pozycji, ilości, podstawy. Prosimy o ujednolicenie przedmiarów 

Odpowiedź: Nie ma różnic w ostatnich przekazanych materiałach. Przedmiar nadrzędny to 

PDF. 

 

37. Dotyczy poz. 225 przedmiaru budowlanego w wersji ath. Podstawa pozycji jest nieczytelna. Brak 

opisu pozycji. Ilość podano 0. Brak jednostki. Prosimy u poprawę tej pozycji tak, żeby można byłoby 

ją wycenić  

 

Odpowiedź: Nie ma różnic w ostatnich przekazanych materiałach. Przedmiar nadrzędny to 

PDF. 

38. Dotyczy poz. 251 przedmiaru budowlanego w wersji ath. Podstawa pozycji jest nieczytelna. Brak 

opisu pozycji. Ilość podano 0. Brak jednostki. Prosimy u poprawę tej pozycji tak, żeby można byłoby 

ją wycenić 

Odpowiedź: Nie ma różnic w ostatnich przekazanych materiałach. Przedmiar nadrzędny to 

PDF. 

 

39. Dotyczy poz. 260 przedmiaru budowlanego w wersji ath. Podstawa pozycji jest nieczytelna. Brak 

opisu pozycji. Ilość podano 1. Brak jednostki. Prosimy u poprawę tej pozycji tak, żeby można byłoby 

ją wycenić 

Odpowiedź: Nie ma różnic w ostatnich przekazanych materiałach. Przedmiar nadrzędny to 

PDF. 

 



 

 

 

 

40. Dotyczy przedmiaru budowlanego. W przedmiarze w wersji ath jest 263 pozycji. W przedmiarze w 

wersji pdf jest 268 pozycji. Prosimy o podanie informacji, który przedmiar należy wycenić 

Odpowiedź: Nie ma różnic w ostatnich przekazanych materiałach. Przedmiar nadrzędny to 

PDF. 

 

41. W związku z powyższymi pytaniami zmianami prosimy o przekazanie przez Zamawiającego 

ostatecznego przedmiaru budowlanego w wersji ath  i pdf 

Odpowiedź: Udostępniono.  

 

42. Prosimy o jednoznaczną informację z jakiego materiału należy wykonać izolację poziomą 

fundamentów. 

Odpowiedź: Masa asfaltowo-kauczukowa 

 

43. Dotyczy odpowiedzi nr 214 z dnia 15 lipca 2019r. Według Państwa odpowiedzi nie ma trzpieni 

(słupków usztywniających). Natomiast według opisu technicznego w branży konstrukcji (punkt 

6.2): „ Ściany nośne należy wykonać z pustaków ceramicznych POROTHERM 20 MPa murowanych 

na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M10 z dodatkowymi słupkami usztywniającymi, które 

należy wykonać z betonu klasy C20/25 (B25) zbrojonego podłużnie i poprzecznie strzemionami 

stalą żebrowaną klasy A-IIN. W związku z tym, ponownie prosimy o dodanie pozycji do przedmiaru 

zawierające ww. słupki usztywniające 

Odpowiedź: Nie ma trzpieni, są słupy 

 

44. Dotyczy odpowiedzi nr 213,215-219 z dnia 15 lipca 2019r. W odpowiedziach tych jest informacją 

że przedmiar budowlany uzupełniono o nadproża. W nowym przedmiarze nie zlokalizowaliśmy 

ww. nadproży. Prosimy o wskazanie pozycji, w których dodano nadproża 

Odpowiedź: uzupełniono, prosimy sprawdzać dokładniej 

 

45. Dotyczy odpowiedzi z dnia 15 lipca 2019r. Wg odpowiedzi część przedmiaru skorygowali Państwo 

np. dla schodów (odpowiedź 535). Niestety w przedmiarze ilości zostały nieskorygowane i nadal są 

w ilości 80,52m3. A powinno być 47,31m3. Prosimy o poprawę kosztorysu. 

Odpowiedź: Ilość zgodnie z przedmiarem 

 

46. na pytanie 442 z dnia 15.07.2019 r. prosimy o potwierdzenie, że w przypadku robót drogowych dla 

wszystkich pozycji można zastosować wycenę indywidualną, analogię do KNR jak również  pozycje 



 

 

 

 

uproszczone, dla których podstawą jest wskazana przez Zamawiającego Specyfikacja Techniczna.  

Odpowiedź: Do kosztorysu ofertowego budowlanego należy utworzyć dział branża drogowa i 

dokonać wyceny stosując analizy indywidualne lub analogię do KNR zachowując zakres robót 

oraz ilości i kolejność  

 

47. Pytanie dotyczące odp. 466 udzielonej w dniu 15.07.2019 r. – Odpowiedź: Zamawiający dokona 

odpowiedniej modyfikacji przedmiaru. W udostępnionych plikach TEKTURA - Mehoffera (prd) bud 

2.pdf oraz TEKTURA - Mehoffera (prd) bud 2.ath – Brak korekty przedmiaru w pozycji 134d.1.10. 

Odpowiedź: Ilość zgodnie z przedmiarem 

 

48. Pytanie dotyczące odp. 512 udzielonej w dniu 15.07.2019 r. Odpowiedź: Dodano pozycje do 

przedmiaru (za wyjątkiem: rolety poza zakresem przetargu). W udostępnionych plikach TEKTURA 

- Mehoffera (prd) bud 2.pdf oraz TEKTURA - Mehoffera (prd) bud 2.ath – Brak pozycji ścieżki 

techniczne na dachu – prosimy o wskazanie pozycji w przedmiarze. 

Odpowiedź: Należy uwzględnić w pokryci dachu 

 

49. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 70 proszę o wskazanie pozycji w udostępnionych 

przedmiarach do których należy doliczyć koszt doprowadzenia mediów na plac budowy. 

Odpowiedź: Media na plac Budowy na czas realizacji to Kp inwstycji 

 

50. Proszę o potwierdzenie że likwidacja sieci gazowej o której mowa w udostępnionych warunkach 

nie wchodzi w zakres postępowania. 

Odpowiedź: Istniejąca sieć gazowa w części koliduje z projektowaną zabudową i przynajmniej 

w tym zakresie wymaga likwidacji. Jakiekolwiek działania związene z siecią gazową, zgodnie z 

warunkami likwidacji, wymagają zgłoszenia tych działań do PSG. Sposób i zakres likwidacji 

zależeć będzie od ustaleń z PSG. 

 

51. Zgodnie z odpowiedzą na pytanie 149 proszę o potwierdzenie, że w wypadku nie zapewnienia 

przez MPWiK ciśnienia 0,25 MPa w sieci zakup i montażu zestawu do podnoszenia ciśnienia nie 

będzie objęty obecnie prowadzonym postępowaniem. 

Odpowiedź: Gwarantowane przez MPWiK ciśnienie oznacza, że można i należy ządać jego 

zapewnienia. 

 

52. Zgodnie z udzielona odpowiedzą na pytanie nr 3 proszę o potwierdzenie że w związku z 



 

 

 

 

powieleniem ilości białego montażu w przedmiarach wod-kan oraz "zestawieniu wyposażenia 

technologicznego" nie należy w wycenie "zestawieniu wyposażenia technologicznego" ujmować 

pozycji dotyczących umywalek, zlewów, baterii itp. 

Odpowiedź: W zestawieniu wyposażenia usunięto ilości przy umywalkach. 

 

53. Zgodnie z udzielona odpowiedzią na pytanie nr 276 proszę o ponowna zmianę w ilościach 

wspomnianych baterii bez kontaktu z dłonią występują w projekcie 3 sztuki. 

Odpowiedź: Zgodnie z opisem technologii bateria bezdotykowa ma być zainstalowana przy 

umywalce w gabinecie zabiegowym. W obiekcie jest tylko jeden gabinet zabiegowy. 

 

54. W przedmiarach wod-kan nie występuje pozycja podsypka pod kanały układane w gotowych 

wykopach, proszę o dodanie pozycji do przedmiaru. 

Odpowiedź: Jest w kosztorysie dot. przyłączy, poz. d.1.1.7 

 

55. W przedmiarach wod-kan Poz. 6 (KNR-W 2-01 0305-03) została podana zbyt niska wartości 

potrzebna do wykonania wykopu pod kanalizację podposadzkową proszę o korektę wskazanej 

pozycji lub o informację co należy zrobić ze wspomniana rozbieżnością w kwocie wykonania 

wspomnianych robót. 

Odpowiedź: Skorygowano przedmiar. 

 

56. Ze względu na wymagany bardzo krótki termin zakończenia Etapu I tj. 31 grudnia 2019 r. prosimy 

o określenie terminu na wezwanie Wykonawcy przez Zamawiającego do przejęcia terenu budowy, 

o którym mowa w §2 ust. 4 wzoru umowy. 

 

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisu SIWZ.  

 

57. Mając na względzie zmienione w dniu 15.07.2019 brzmienie §5 ust. 9 wzoru umowy - prosimy o 

wyjaśnienie, iż podwykonawca składa oświadczenie o otrzymaniu wymagalnych należności za 

wykonane roboty budowlane, zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 406. 

Ponadto, prosimy o informację, iż do faktury należy dołączyć dokumenty, o których mowa w ust. 

8 (zamiast ust. 6). 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje § 5 ust. 9 wzoru umowy w ten sposób, że nadaje mu 

następujące brzmienie: Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, na rachunek bankowy 



 

 

 

 

Wykonawcy wskazany w fakturach, w terminie 30 dni, licząc od dnia dostarczenia do siedziby 

Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur VAT wraz z dokumentami (w formie kserokopii), 

o których mowa w ust. 8 powyżej. Zapłata wynagrodzenia nie może nastąpić wcześniej niż przed 

przedłożeniem przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.  

 

58. W związku z brakiem legalnej definicji wady istotnej, prosimy o podanie doprecyzowanie co 

Zamawiający rozumie pod pojęciem wady istotnej. 

Odpowiedź: Pojęcie wady istotnej jest wskazane w zarówno w literaturze prawniczej, w tym 

licznych komentarzach do Kodeksu cywilnego, jak i orzeczeniach sądów. W tym miejscu 

podkreślenia wymaga tylko to, że nie jest możliwe z góry określenie zamkniętego katalogu wad 

kwalifikowanych jako istotnych. 

59. Prosimy o określenie limitu dla robót zaniechanych, o których mowa w §17 ust. 2 wzoru umowy. 

Odpowiedź: Nieokreślony jest limit 

 

60. Prosimy o usuniecie zapisu §15 ust. 2 pkt 7 wzoru umowy. Kwestie zgłaszania i dokonywania 

płatności podwykonawców reguluje §6 wzoru umowy – Podwykonawcy.  Pragniemy wskazać, iż 

Zamawiający zastrzegł sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadkach przewidzianych w 

przywołanym paragrafie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie usuwa wskazanego przez wykonawcę postanowienia. 

 

61. Prosimy o wyjaśnienie w jakich terminach należy dokonywać rozliczenia kolejnych podetapów (I-

.IV) Etap I. Zmieniony zapis §5 ust. 3 w dniu 15.07.2019 jest niejasny dla Wykonawcy.  

Odpowiedź: Zamawiający raz jeszcze wskazuje, że odrębnym odbiorom, jak i rozliczeniom 

podlegają podetapy I.1, I.2, I.3 i na końcu cały etap I (oczywiście z uwzględnieniem wcześniej 

rozliczonych podetapów I.1, I.2 i I.3). 

 

62. Czy zapisy dot. fakturowania nie częściej niż co 60 dni za wyjątkiem sytuacji zakończenia danego 

etapu dotyczą również etapu I i poszczególnych podeatapów etapu I.  

Odpowiedź: W przypadku odbiorów podetapów I, jak etapu I nie obowiązuje ograniczenie 

fakturowania nie częściej niż co 60 dni. 

 

63. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku zakończenia robót dla kolejnych podetapów (I-IV) etapu 



 

 

 

 

I Wykonawca dokonuje rozliczenia zakończonego podetapu.  

Odpowiedź: W przypadku odbiorów podetapów I, jak etapu I nie obowiązuje ograniczenie 

fakturowania nie częściej niż co 60 dni. 

 

64. Prosimy o dopuszczenie możliwości wystąpienia zmiany wartości danego etapu wynikającego z 

rzeczywistych ilości i cen jednostkowych poszczególnych prac, względem przedłożonych 

kosztorysów ofertowych.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza taką możliwość przypomina jedynie o ograniczeniu z § 5 

ust. 2 zdanie drugie wzoru umowy co do ceny za całość przedmiotu umowy. 

 

65. Prosimy o wykreślenie zapisu §4 ust. 1 pkt 11 wzoru umowy. Kwestie wymaganych prób i testów 

reguluje pkt 8 ust. 1. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

66. Prosimy o wykreślenie zapisu §6 ust. 3 pkt 3 wzoru umowy. Ograniczenie w zakresie cen 

jednostkowych Podwykonawcy jest nadmierne. Ponadto, Zamawiający zastrzegł w pkt 9 kwestie 

limitu wartości zawieranej umowy z podwykonawcą. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę, przy czym 

najprawdopodobniej wykonawca miał na myśli § 6 ust. 3 pkt 2 wzoru umowy. 

 

67. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli pod pojęciem „zamówień podobnych”, o 

których mowa w §6 ust. 20 wzoru umowy. 

Odpowiedź: W związku z tym, że Zamawiający w treści siwz nie przewidział udzielania 

zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp wykreśla się z wzoru umowy § 6 ust. 20. 

 

 

68. Ad odp 171 Odpowiedź Zamawiającego wskazuje że wartość wynagrodzenia z Etap I może być 

większa niż 20% i nie podlega ocenie. Jednocześnie w zmodyfikowanym SIWZ w dziale XIII pkt 3 

nadal istnieje taki warunek:” Wykonawca nie może zaoferować wynagrodzenia (wyliczonego na 

podstawie złożonego kosztorysu cenowego) za wykonanie Etapu I wyższej niż 20% łącznej ceny 

ofertowej brutto. Zaoferowanie wyżej ceny potratowane zostanie jako niezgodność treści oferty 

z treścią siwz.”. W związki z tą sprzecznością prosimy o ponowne wyjaśnienie jaka może być 

wartość wynagrodzenia za Etap I i z których pozycji kosztorysowych ma ona wynikać? 

 



 

 

 

 

Odpowiedź: Zamawiający zweryfikuje wartość wynagrodzenia za wykonanie Etapu I na 

podstawie złożonego przez wykonawcę kosztorysu przyjmując poszczególne pozycje 

kosztorysowe przypisane do prac Etapu I jak i ich ilości wynikające z kosztorysu złożonego przez 

wykonawcę. 

Dodatkowo, Zamawiający zmodyfikował Załącznik nr 7 Umowa, dodając zapis § 5 

[Wynagrodzenie]: 

1.1 Za wykonanie I etapu przedmiotu umowy, strony ustalają wynagrodzenie nie wyższe 

niż 20 % wartości całości zamówienia: brutto: [●] zł (słownie:  [●] złotych) w tym 

wynagrodzenie netto: [●] zł (słownie:  [●] złotych) oraz  podatek VAT [●] zł (słownie:  

[●] złotych). 

1.2 Jeśli wykonanie robót nie przekroczy 20 % to zapłata będzie stosowna do rzeczywistego 

wykonania robót budowlanych potwierdzone przez inspektorów 

1.3 W przypadku przekroczenia 20 %, Zamawiający zapłaci maksymalną kwotę określoną 

w ust. 1.1. 

69. W związku z opublikowaniem specyfikacji minimalnych przełącznika (switch) opisanego w 

załączniku nr 8 system przyzywowy w postępowaniu przetargowym prowadzonym pod nazwą 

BUDOWA PAWILONU MEDYCZNEGO W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO– LECZNICZYM PRZY UL. 

MEHOFFERA 72/74 W WARSZAWIE NA POTRZEBY LECZNICZE ZAKŁADU informuję, że zapisy 

wymagań dotyczą urządzenia 48 portowego natomiast Zamawiający wymaga przełącznika z 

maksymalnym poborem mocy z wyłączeniem obsługi POE+ na poziomie 31W co jest parametrem 

właściwym dla przełącznika 24 portowego. W związku z powyższym jest to oczywista omyłka 

ponieważ nie istnieje na rynku przełącznik 48 portowy, spełniający pozostałe wymagania oraz z 

maksymalnym poborem mocy wynoszącym 31W. W związku z tym czy Zamawiający odpowiednio 

zmodyfikuje zapis i dopuści przełącznik spełniający wszystkie wymagania minimalne 

charakteryzujący się maksymalnym poziomem mocy na poziomie maksymalnym 64W. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że jest to oczywista pomyłka i dopuszcza ww. zmianę. 

 

 

ZATWIERDZIŁ:  

Zarząd Spółki 

 

 

 


