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WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA:  

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na Wykonanie robót budowlanych polegających na „Rozbudowie 
Nowego Budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową 
Budynku Kotłowni nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w 
Olsztynie przy ulicy Warszawskiej 30”- etap III.  

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 

2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający udziela odpowiedzi na 
pytania zadane przez uczestników postępowania. 

 
PYTANIA I ODPOWIEDZI I 

Zestaw I 
1. Prosimy o wyrażenie zgody na wnoszenie 30% zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w momencie podpisania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej, a następnie 
gromadzenie reszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie potrąceń z 
płatności faktur częściowych, zgodnie z art. 150 ust. 3-6 ustawy Prawo zamówień 
publicznych przez potrącenia należności za częściowo wykonane Dostawy, Usługi lub 
Roboty Budowlane. W takim przypadku Wykonawca zgodnie z art. 150 ust. 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych w dniu zawarcia Umowy wnosi na rzecz Zamawiającego 
Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w wysokości co najmniej 30% 
Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy wskazanego w ust. 1 w formach 
dopuszczonych treścią art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym w formie 
gwarancji ubezpieczeniowej. W takim przypadku pozostała część Zabezpieczenia 
Należytego Wykonania Umowy będzie wnoszona przez potrącenia z należności za 
częściowo wykonane Dostawy, Usługi lub Roboty Budowlane w taki sposób, aby wniesienie 
pełnej wysokości Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, o której mowa w ust. 1 
nastąpiło do połowy okresu na który została zawarta Umowa. Zamawiający określi 
każdorazowo Wykonawcy jaka kwota Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy ma 
być potrącona.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie 30% zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w momencie podpisania umowy, w formie gwarancji ubezpieczeniowej, a następnie 
gromadzenie reszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie potrąceń z 
płatności faktur częściowych. 
 
2. Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę treści SIWZ, poprzez zastosowanie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na poziomie 3% ceny całkowitej podanej w 
ofercie. Pragniemy podkreślić przy tym, iż proponowany przez nas poziom zabezpieczenia 
zgodny jest z ustawą prawo zamówień publicznych. Mając na względzie znaczną wartość 
zamówienia stanowiącego przedmiot postępowania, złożenie tak znacznego zabezpieczenia, 
tj. na poziomie 10% może pozbawić możliwości ubiegania się o zamówienie podmiotom 
zdolnym do jego wykonania, posiadającym stosowne doświadczenie. Koszt złożenia tak 
znacznego zabezpieczenia stanowi również znacznej wartości składnik wynagrodzenia. 
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Wprowadzenie przedmiotowej zmiany pozwoli na złożenie ofert większej ilości oferentom, 
zwiększyć konkurencję, a co za tym idzie, realnie obniżyć koszty inwestycji dla Inwestora.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 
 
3. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 
uprzejmie proszę o udzielenie pozytywnych odpowiedzi na przedstawione niżej pytanie w 
terminie umożliwiającym złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty w prowadzonym przez 
Zamawiającego postępowaniu oraz zmianę treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w zakresie objętym zapytaniem: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej na pełen okres 
realizacji umowy, z możliwością podziału jej na okresy max. 30 miesięczne tzn. przy 
podpisaniu umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 
okres 30 miesięcy z obowiązkiem wniesienia kolejnego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w postaci gwarancji bankowej na pozostały okres? UZASADNIENIE Bank 
Wykonawcy – mBank S.A. nie wystawia zabezpieczania należytego wykonania umowy na 
okres dłuższy niż 30 miesięcy. Utrzymanie dotychczasowych wymogów SIWZ przez 
Zamawiającego, uniemożliwia wykonawcy złożenie konkurencyjnej oferty, przy zachowaniu 
takiego samego poziomu zabezpieczenia interesów Zamawiającego, z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy. Przy utrzymaniu dotychczasowego brzmienia SIWZ, 
przedłożenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej jest 
w praktyce niemożliwe. W przypadku negatywnej odpowiedzi i odmowy zmiany SIWZ proszę 
o pełne i wyczerpujące uzasadnienie decyzji Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
z podziałem na części. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być 
zgodne z opisem w SIWZ. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie 
30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane. Zabezpieczenie w wysokości 30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie 
okresu rękojmi za wady. 
 
Zestaw II 

1. Czy Zamawiający posiada zabezpieczone środki na sfinansowanie inwestycji? Z jakich 
źródeł będzie finansowana inwestycja (kredyt bankowy, dotacja UE, środki własne)? 

Proszę o podesłanie danych finansowych za 2017-2018 rok (rachunek zysków i strat 
oraz bilans). 

Odpowiedź: 
Zamawiający uprzejmie informuje, że przed wszczęciem postepowania zabezpieczył 
środki, które zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamówienie jest 
współfinansowane z Ministerstwa Zdrowia oraz Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego. 
Zamawiający nie ma obowiązku przekazywania danych finansowych Wykonawcom. 

 
2. Wnosimy o przyznanie Wykonawcy prawa do odstąpienia od Umowy w przypadku 

opóźnienia Zamawiającego w zapłacie faktur o 30 dni i wstrzymania prac w 
przypadku opóźnienia przekraczającego 14 dni. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od umowy w ww. przypadkach. 
 
3. Dotyczy Paragraf 10 ustęp 1 punkt 2) Umowy - Wnosimy o obniżenie poziomu kary do 

wys. max 0,05% wynagrodzenia brutto GW za każdy dzień zwłoki. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych. 
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4. Dotyczy Paragraf 10 ustęp 1 punkt 5) Umowy - Wnosimy o ustalenie poziomu kary w 

wys. max 2000 PLN za każdy stwierdzony przypadek. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych. 
 
5. Dotyczy Paragraf 10 ustęp 1 punkt 6) Umowy – Wnosimy o ustalenie poziomu kary w 

wys. max 2000 PLN za każdy stwierdzony przypadek. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych. 

 
6. Dotyczy Paragraf 10 ustęp 1 punkt 7) Umowy – Wnosimy o ustalenie poziomu kary w 

wys. max 2000 PLN za każdy stwierdzony przypadek. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych. 
 
7. Dotyczy Paragraf 10 ustęp 1 punkt 8) Umowy – Wnosimy o ustalenie poziomu kary w 

wys. max 0,02% wartości umowy z danym PW/DPW, którego kopii umowy 
poświadczonej za zgodność nie dostarczono w terminie, za każdy dzień zwłoki. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 10 ustęp 1 punkt 8) Umowy. 
 
8. Dotyczy Paragraf 10 ustęp 1 punkt 9) Umowy – Wnosimy o ustalenie poziomu kary w 

wys. max 2000 PLN za każde zdarzenie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych. 
 
9. Dotyczy Paragraf 10 ustęp 1 punkt 10) Umowy – Wnosimy o ustalenie poziomu kary w 

wys. max 2000 PLN za każdy przypadek. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych. 

 
10. Dotyczy Paragraf 10 ustęp 1 punkt 11) Umowy – Wnosimy o ustalenie poziomu kary 

w wys. max 2000 PLN za każdy przypadek. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych. 

 
11. Dotyczy Paragraf 10 ustęp 1 punkt 12) Umowy – Wnosimy o ustalenie poziomu kary 

w wys. max 2000 PLN za każdy przypadek. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych. 

 
12. Dotyczy Paragraf 10 ustęp 1 punkt 13) Umowy – Wnosimy o ustalenie poziomu kary 

w wys. max 1000 PLN za każdy dzień zwłoki. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów opóźnienia na zwłokę. 

 
13. Dotyczy Paragraf 10 ustęp 1 punkt 14) Umowy - Wnosimy o ustalenie poziomu kary w 

wys. max 2000 PLN za każdy dzień zwłoki. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych. 

 
14. Wnosimy o wprowadzenie łącznego limitu kar umownych ze wszystkich tytułów wys. 

max 10% wartości netto GW. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią 
SIWZ. 

 
15. Dotyczy Paragraf 4 ustęp 13 Umowy - Proszę o potwierdzenie, że możliwość 

wstrzymania wypłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego dotyczy tylko tej części 
wymagalnego wynagrodzenia z danym PW/DPW co do której GW nie przedstawił 
dowodów zapłaty, a nie całości wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy.  

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 
 
16. Dotyczy Paragraf 5 ustęp 28 punkt 1) Umowy - Proszę o doprecyzowanie, że wartość 

o jaką Zamawiający może obniżyć wysokość wynagrodzenia będzie kalkulowana w 
oparciu o wiarygodne źródła typu Sekocenbud lub w drodze porozumienia Stron.  

Odpowiedź: 
Zamawiający uprzejmie informuje, że wycena zostanie dokonana w oparciu o ceny 
wynikające z kosztorysu ofertowego Wykonawcy złożonego wraz z ofertą.  

 
17. Dotyczy Paragraf 6 ustęp 3 punkt 3), Paragraf 9 ustęp 9 oraz Paragraf 9 ustęp 13 

Umowy - Proszę o doprecyzowanie, że koszty wykonawstwa zastępczego 
kalkulowane będą w oparciu o wiarygodne źródła typu Sekocenbud lub w drodze 
porozumienia Stron.  

Odpowiedź: 
Zamawiający uprzejmie informuje, że wycena zostanie dokonana w oparciu o ceny 
wynikające z procedur przetargowych w trybach Pzp. 

 
18. Dotyczy Paragraf 9 ustęp 5 Umowy - Czy Zamawiający akceptuje usuwanie wad i 

usterek w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego z Wykonawcą, 
uwzględniającym możliwości technologiczne i reguły sztuki budowlanej? 

Odpowiedź: 
Zamawiający uprzejmie informuje, że zapis w § 9 ust. 5 Umowy jest określony 
precyzyjnie i nie podlega doprecyzowaniu, tj.:  
„5.Wykonawca zobowiązuje się do usuwania: 
1) wad infrastruktury niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia, 
2) wad sprzętu i urządzeń – podjęcie reakcji w czasie nie dłuższym niż 24 godziny i 
wykonanie naprawy gwarancyjnej niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od 
zgłoszenia, 
- chyba że jest oczywiste, iż wad tych nie da się usunąć w terminie czternastodniowym i 
wówczas termin usunięcia wad zostanie uzgodniony między Stronami.” 

 
19. Dotyczy Paragraf 12 ustęp 1 punkt 6) Umowy - Proszę o doprecyzowanie że chodzi o 

rażące naruszenia postanowień Umowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ. 

 
20. Dotyczy Paragraf 12 ustęp 1 punkt 7) Umowy - Proszę o wykreślenie słów ”lub 

naprawa okaże się bezskuteczna” oraz doprecyzowanie ze dotyczy to wad istotnych, 
uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu Umowy. 

Odpowiedź: 
Zamawiający doprecyzowuje treść zapisu w § 12 ust. 1 pkt 7 Umowy: 
było: 

„7) Zamawiający zgłosił Wykonawcy do usunięcia po raz trzeci taką sam usterkę 
lub Wykonawca odmówił jej usunięcia lub naprawa okaże się nieskuteczna,” 

na: 
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 „7) Zamawiający zgłosił Wykonawcy do usunięcia po raz trzeci taką sam usterkę 
lub Wykonawca odmówił jej usunięcia - dotyczy wad istotnych, uniemożliwiających 
użytkowanie przedmiotu Umowy,” 
 

21. Dotyczy Paragraf 19 ustęp 5 Umowy - Proszę o wprowadzenie limitu 5% wartości 
wynagrodzenia GW w zakresie możliwości obniżenia wynagrodzenia GW z tytułu 
robót zaniechanych lub takich z których Zamawiający sam zrezygnował na etapie 
realizacji umowy. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ. 

 
 

Dodatkowo Zamawiający informuje, że: 
1. We wszystkich zapisach SIWZ oraz jej załącznikach w tym w dokumentacji budowlanej, w 

której Zamawiający odwołuje się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 
specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych a nie dodał słowa „lub 
równoważne”, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza rozwiązania równoważne. 
W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań. 

2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów spełniających 
wymagania norm, posiadających odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz 
założone w projekcie parametry techniczne jak również posiadających parametry 
tożsame z głównymi parametrami materiałów i urządzeń opisanych w projekcie, które to 
parametry są konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego 
materiału lub urządzenia. W przypadku potrzeby zmiany materiałów na etapie realizacji 
robót Wykonawca przed ich zastosowaniem musi uzyskać pisemną zgodę 
Zamawiającego. 
 

 
Informacja przeznaczona do publikacji na stronie internetowej: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings  
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