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PYTANIA I ODPOWIEDZI 
do postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Kompleksowa modernizacja zajezdni autobusowej 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. Tychy przy ul. Towarowej 1 w Tychach – drugie 
postępowanie” 

 
 
Szanowni Państwo, 
Zamawiający informuje, że w związku z toczącym się postępowaniem przetargowym, ogłoszonym na postawie 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986) w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Kompleksowa modernizacja zajezdni autobusowej Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o. Tychy przy ul. Towarowej 1 w Tychach – drugie postępowanie” do Zamawiającego 
wpłynęły wnioski o wyjaśnienie zapisów i zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Poniżej przedstawiamy pytania oraz stanowisko Zamawiającego.  
 
Pytanie 1 
Zgodnie z SIWZ 3.6: „Zamawiający zgodnie z zapisem art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez 
Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  na  podstawie  umowy  o  pracę  minimum  20  osób wykonujących 
następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 
a) robotnicy  budowlani  wykonujący  roboty  budowlane  pod  kierownictwem  Kierownika Budowy.” 
 
Zgodnie z umową par 3  ust. 18: „Zamawiający wymaga, aby pracownicy w liczbie co najmniej 15 osób 
wykonujący roboty budowlane pod kierownictwem Kierownika Budowy, byli zatrudnieni przez Wykonawcę lub 
Podwykonawców na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks 
pracy (Dz.U. z 2016r., poz. 1666 z późn. zm.). 
 
W odniesieniu do powyższych zapisów, prosimy o wyjaśnienie, czy wymaganym będzie zatrudnienie min 15 czy 
min 20 pracowników na podstawie umowy o prace? 
Odpowiedź 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w następujący sposób: 
Zapis pkt. 3.6 
„3.6 Zamawiający zgodnie z zapisem art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę minimum 20 osób wykonujących następujące czynności w zakresie 
realizacji zamówienia:” 
Otrzymuje brzmienie: 
„3.6 Zamawiający zgodnie z zapisem art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę minimum 15 osób wykonujących następujące czynności w zakresie 
realizacji zamówienia:” 



 

 
 

 
Pytanie 2 
Oferent jako spółka giełdowa sporządza swoje sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”), których wymogi prezentacji danych finansowych różnią się 
istotnie od zasad obowiązujących w Polsce, określonych w Ustawie o rachunkowości. Z uwagi na różnice w 
prezentacji poszczególnych składników aktywów i pasywów, a także z uwagi na różnice w ich nazewnictwie 
w sprawozdaniach finansowych sporządzonych według MSSF i Ustawy, koniecznym jest doprowadzenie 
poszczególnych elementów składowych kalkulacji wskaźników płynności do porównywalności, tak aby podmioty 
sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF były oceniane według tych samych kryteriów, co 
podmioty sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z Ustawą. Mając na uwadze powyższy fakt, zwracamy 
się z pytaniem: Czy zamawiający potwierdza, że zaakceptuje kalkulację wskaźników płynności w oparciu o dane 
finansowe, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF, 
przekształcone do prezentacji zgodnej z formatem bilansu określonym w załączniku nr 1 Ustawy o rachunkowości?  
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę na kalkulację wskaźników płynności w oparciu o dane finansowe, pochodzące ze 
zbadanego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF, przekształcone do prezentacji zgodnej z 
formatem bilansu określonym w załączniku nr 1 Ustawy o rachunkowości. 
 
Pytanie 3 
Prosimy o wskazanie miejsca na zaplecze budowy. 
Odpowiedź 
Na terenie placu budowy znajduje się teren o powierzchni 1000 m2 gdzie zamawiający przewiduje umieszczenie 
zaplecza budowy (miejsce zaznaczone na załączonej mapie -  załącznik nr 1 do pisma). 
 
Pytanie 4 
Prosimy o wskazanie miejsca punktu poboru wody i energii elektrycznej oraz podłączenia do kanalizacji sanitarnej 
zaplecza budowy. 
Odpowiedź 
Na terenie placu budowy znajduje się teren o powierzchni 100 m2 gdzie zamawiający przewiduje umieszczenie 
zaplecza budowy wraz z punktem poboru wody, energii elektrycznej oraz podłączeniem do kanalizacji sanitarnej 
(miejsce zaznaczone na załączonej mapie -  załącznik nr 1 do pisma) 
 
Pytanie 5 
 Czy Zamawiający wyraża zgodę na oznakowanie placu budowy flagami i banerami z logiem Wykonawcy? 
Odpowiedź 
Tak, zamawiający wyraża zgodę na oznakowanie placu budowy flagami i banerami z logiem wykonawcy. 
 
Pytanie 6 
Prosimy o podanie rodzaju profilacji i klasy korozyjności dla płyt warstwowych elewacji budynku hali napraw. 
Odpowiedź 
Klasa korozyjności C4, wykluczona profilacja trapezowa i falista. Należy przyjąć płytę z parametrami 
gwarantującymi brak odkształceń.  Po wyborze płyta do akceptacji przez projektanta. 
 
Pytanie 7 
Prosimy o informację, czy płyty elewacyjne płyty warstwowe hali napraw mają mieć zamek widoczny czy ukryty? 
Odpowiedź 
Płyty elewacyjne płyty warstwowe hali napraw mają mieć zamek ukryty. 
 
Pytanie 8 
Prosimy o informację jakie są nawierzchnie betonowe do rozbiórek (beton zbrojony, czy nie). 
Odpowiedź 



 

 
 

Nawierzchnie betonowe do rozbiórek należy przyjąć jako zbrojone. 
 
Pytanie 9 
W opisie technicznym projektu wykonawczego drogowego na stronie 17 warstwa ścieralna z betonu cementowego 
C35/45 jest zaprojektowana w kolorze białym. Brak natomiast jest takiego opisu na rysunkach. Prosimy o 
potwierdzenie, że kolor betonu w nawierzchniach to kolor biały. 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że nie wymaga białej nawierzchni betonu. 
 
Pytanie 10 
Czy istnieje możliwość zamiany betonu nawierzchniowego z koloru białego na kolor szary (nawierzchnie 2A i 2A*)? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie koloru szarego. 
 
Pytanie 11 
Prosimy o wskazanie sposobu wykończenia wierzchniej warstwy betonu nawierzchniowego na stanowiskach 
postojowych dla autobusów i mikrobusów (nawierzchnia 2A i 2A* - kolor biały) - zatarto na gładko czy ryflowana? 
Odpowiedź 
Wierzchnia warstwa betonu nawierzchniowego na stanowiskach postojowych dla autobusów i mikrobusów jest 
zatarta na gładko. 
 
Pytanie 12 
Prosimy o potwierdzenie, że ewentualne wzmocnienia fundamentów w istniejących budynkach będą stanowić 
zakres robót dodatkowych i nie należy ich przyjmować do wyceny. 
Odpowiedź 
Wszystkie wzmocnienia fundamentów pokazane w projekcie hali napraw należy wykonać. Zgodnie z projektem. 
 
Pytanie 13 
Umowa par 3 ust. 6: „Wykonawca,  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  Umowy,  zapewni  stały  dostęp  dla  autobusów  
zasilanych gazem  do  18  stanowisk  tankowania  wolnego  oraz  2  stanowisk  tankowania  szybkiego  
gazu(istniejących – w pierwszym etapie budowy oraz wybudowanych – w kolejnym etapie budowy).” 
W związku z powyższym oraz faktem, iż dokumentacja przetargowa przewiduje etapowanie inwestycji, prosimy o 
informację czy inwestor przewiduje przedłużenie terminu realizacji o czas niezbędny dla uzyskania  częściowych 
pozwoleń na użytkowanie dla poszczególnych etapów wskazanych w postępowaniu przetargowym. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia poza przypadkami 
określonymi w umowie. Zamawiający wskazuje, iż w § 23 ust. 6 lit. a) wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 
do SIWZ przewidział możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy m.in w przypadku  przekroczenia 
zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. oraz 
nieuzasadnionej odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń. 
 
Pytanie 14 
Prosimy o podanie informacji w zakresie robót dla elewacji tymczasowych (osie A-A'/9 oraz A/9-13) takich jak: 
system elewacji, grubość warstw termoizolacyjnych oraz rodzaj wykończenia.  
Odpowiedź 
Należy przyjąć analogicznie jak ściany elewacyjne pozostałej części hali. 
 
Pytanie 15 
Z zakresu przedmiotu zamówienia wyłączono rozbiórki obiektów występujących w miejscu projektowanego nowego 
układu drogowego oraz uzbrojenia terenu, tj. rozbiórki następujących obiektów: 
- Budynek farb i lakierów (1) 



 

 
 

- Budynek magazynowy (3) 
- Czerpnia przy magazynie farb i lakierów (F) + kanał podziemny czerpni 
- Zbiornik oleju (L) 
- Kontener przy budynku podstacji prądu stałego (f) 
- Zbiornik koło garażu (O) 
- Czerpnia przy stacji trafo (E) + kanał podziemny czerpni 
- Czerpnia przy budynku warsztatowym (G) + kanał podziemny czerpni 
- Studnia wodomierzowa (M) 
- Zbiornik ppoż. (H) 
- Ogrodzenie w rejonie istniejącego zbiornika ppoż. (H) 
Prosimy o potwierdzenie, że w/w kolidujące obiekty będą usunięte przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu 
zamówienia. 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza, że w/w kolidujące obiekty będą usunięte przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu 
zamówienia zgodnie z harmonogramem ustalonym z Wykonawcą.  
 
Pytanie 16 
Na rysunku PZT/13 donice terenowe oznaczono jako do wykonania. Równocześnie donice te są zlokalizowane w 
zakresie nie objętym przedmiotem zamówienia. Prosimy o jednoznaczne określenie, czy donice są w zakresie 
zamówienia. Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie rysunków donic. 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że donice są poza zakresem zamówienia. 
 
Pytanie 17 
Prosimy o informację dotyczące ilości, długości, grubości i kształtu odbojnic rurowych zlokalizowanych przy bramie 
magazynu LCNG. Prosimy o udostępnieniu informacji w formie detalu. 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że zakres LCNG jest poza przedmiotem zamówienia.  
 
Pytanie 18 
Ze względu na obszerny i skomplikowany zakres zamówienia oraz przypadające w czasie przygotowania ofert 
święta Bożego Narodzenia, prosimy o przełożenie terminu składania ofert na dzień 31.01.2019r. 
Odpowiedź 
Zamawiający działając na podstawie art. 12a ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp, zmienia termin składania i otwarcia ofert. 
Nowy termin składania ofert 15.01.2019 r. godz. 10:15, nowy termin otwarcia ofert 15.01.2019 r. godz. 10:30. 
 
Pytanie 19 
Prosimy o udostępnienie zaktualizowanych przedmiarów robót zgodnie z optymalizacją projektu. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie przewiduje udostępnienia przedmiarów inwestycji będącej przedmiotem zamówienia.  
 
Pytanie 20 
Prosimy o wskazanie czy jest wymagana fizyczna obecność pracownika ochrony na budowie? 
Odpowiedź 
Zgodnie z § 3 ust. 11 lit. b) wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ wykonawca zobowiązany jest do 
zabezpieczenia na własny koszt oraz odpowiedzialność terenu budowy, w szczególności poprzez zapewnienie 
stałego dozoru terenu budowy oraz stałej współpracy ze służbami ochrony zamawiającego. Forma oraz 
szczegółowy zakres przedsięwziętych środków ochrony należy do decyzji wykonawcy, jako podmiotu ponoszącego 
w tym zakresie odpowiedzialność. Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia terenu budowy z pomocą własnych 
służb ochrony.    
 



 

 
 

Pytanie 21 
Prosimy o wskazanie czy wjazd oraz wyjazd z budowy będzie od strony portierni? 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że wjazd oraz wyjazd z budowy odbywał się będzie od strony portierni. 
 
Pytanie 22 
Prosimy o potwierdzenie, że na obszarach wyjętych z pierwotnego zakresu opracowania a nie ujętych w aktualizacji 
projektu nie są przewidziane żadne roboty. 
Odpowiedź 
Przedmiotem zamówienia objęte są wyłącznie prace opisane w dokumentacji przetargowej. Zamawiający nie 
przewiduje prowadzenia równolegle innych robót budowalnych, które pozostawałyby w niedającej się pogodzić 
kolizji z pracami stanowiącymi przedmiot zamówienia.  
 
Pytanie 23 
Prosimy o wskazanie czy Inwestor udostępnia całość terenu do prowadzenia prac przy zagospodarowaniu terenu? 
Odpowiedź 
Zamawiający udostępniać będzie teren niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem, iż 
wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia prac, aby możliwe było zachowanie ciągłości 
funkcjonowania przedsiębiorstwa zamawiającego oraz dostępu do elementów infrastruktury określonych w 
dokumentacji przetargowej.  
 
Pytanie 24 
Brak dokumentacji opisu odnośnie etapowania inwestycji, prosimy o wskazanie informacji. 
Odpowiedź 
Etapowanie inwestycji powinno zostać zaplanowane przez wykonawcę w taki sposób, aby wypełnić założenia 
określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Szczegółowy harmonogram rzeczowy będzie 
przedmiot ustaleń po zawarciu umowy, na zasadach określonych w § 11 wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 
3 do SIWZ. 
 
Pytanie 25 
Prosimy o wskazanie czy w pełnym okresie gwarancji należy ująć również koszty eksploatacji oraz serwisowania 
urządzeń? 
Odpowiedź 
Zgodnie z § 18 ust. 5 i 6 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ w okresie gwarancji i rękojmi 
wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych 
urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta. Udzielona rękojmia za wady i 
gwarancja jakości nie będą powodowały powstawania po stronie Zamawiającego jakichkolwiek kosztów, w tym 
warunkujących utrzymanie pełni praw gwarancyjnych. Wszelkie koszty związane z udzieloną rękojmią za wady i 
gwarancją zarówno na całość przedmiotu Umowy jak i na jego poszczególne części obciążały będą wyłącznie 
Wykonawcę. Jeżeli w okresie rękojmi za wady i gwarancji wymagane będzie wykonanie jakichkolwiek czynności 
faktycznych i prawnych niezbędnych dla jej utrzymania i skorzystania z pełni wynikających z niej praw strony 
postanawiają, iż czynności te, w tym wymagane przez osoby trzecie, obciążały będą wyłącznie wykonawcę. 
Zamawiający wykonuje czynności oraz pokrywa koszty związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i wyposażenia, 
przy czym czynności eksploatacyjne nie będą stanowić warunku utrzymania obowiązywania gwarancji jakości. 
 
Pytanie 26 
Prosimy o wskazanie czy należy zabezpieczyć na terenie inwestycji elementy zagospodarowania lub urządzenia 
które nie są objęte zakresem projektu? 
Odpowiedź 



 

 
 

Zgodnie z § 3 ust. 11 lit. u) wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ wykonawca zobowiązany jest do 
zabezpieczenia majątku Zamawiającego nie podlegającego przebudowie i po zakończeniu budowy doprowadzenia 
go do stanu jak przed jej rozpoczęciem. 
 
Pytanie 27 
Prosimy o wskazanie czy Inwestor przewiduje w trakcie realizacji inwestycji rozszerzenie zakresu robót o budynki, 
elementy PZT nie objęte obecnym postępowaniem? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie przewiduje w trakcie realizacji inwestycji rozszerzenie zakresu robót o budynki, elementy PZT nie 
objęte przedmiotem zamówienia. 
 
Pytanie 28 
Proszę o informację jakie są grubości warstw istniejących nawierzchni betonowo - asfaltowych które podlegają 
wyburzeniu. 
Odpowiedź 
Nie przeprowadzano szczegółowej inwentaryzacji istniejących nawierzchni betonowo – asfaltowych- należy przyjąć 
wartości średnie, jakie wynikają z przeprowadzonych odwiertów. Dane w geotechnice. 
 
Pytanie 29 
Balustrady klatki schodowej 2.27 – prosimy o wskazanie czy oznaczenie jest prawidłowe? Wg. Zestawień balustrad 
dana klatka schodowa posiada balustrady o symbolach Bal 7a – Bal 7f -  co nie odpowiada oznaczeniom na rzucie 
hali. 
Odpowiedź 
Należy przyjąć jak w zestawieniu. 
 
Pytanie 30 
Czy drzwi o symbolach Dw2/01 prawe oraz lewe zlokalizowane między ciągiem komunikacyjnym 2.4 a nieobjętych 
zakresem pomieszczeniami 2.14 oraz 2.15 są objęte przedmiotem zamówienia? 
Odpowiedź 
Drzwi o symbolach Dw2/01 prawe oraz lewe zlokalizowane między ciągiem komunikacyjnym 2.4 a nieobjętych 
zakresem pomieszczeniach 2.14 oraz 2.15 nie są objęte przedmiotem zamówienia. 
 
Pytanie 31 
Czy w przypadku większej liczby konsorcjantów Zamawiający dopuszcza modyfikację formularza ofertowego w 
zakresie dołączenia dodatkowej tabeli z miejscem na dane konsorcjanta? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza modyfikację formularza ofertowego w sposób wskazany w pytaniu. 
 
Pytanie 32 
Z uwagi na skomplikowany charakter zamówienia wymagający znacznego zaangażowania oraz konieczności 
pozyskania ofert na specjalistyczne roboty od podwykonawców prosimy o zmianę terminu złożenia oferty na 
31.01.2019 roku. 
Odpowiedź 
Jak na pytanie nr 19. 
 
Pytanie 33 
Prosimy o potwierdzenie, iż zamawiający poprzez pojęcie hali produkcyjnej/przemysłowej rozumie 
również hale magazynową. 
Odpowiedź 



 

 
 

Tak, pojęcie „hala magazynowa” mieści się w pojęciach „hali produkcyjnej/przemysłowej”, której Zamawiający 
wymaga na spełnienie warunków zarówno w zakresie wiedzy i doświadczenia jak i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia. 
 
Pytanie 34 
Prosimy o wskazanie czy Zamawiający dopuści by Wykonawca podpisał dokument JEDZ podmiotu 
udostepniającego zasoby elektronicznie za ten przedmiot, przedstawiając tym samym pełnomocnictwo podmiotu 
trzeciego uprawniające Wykonawcę do podpisania przez Wykonawcę 
dokumentu JEDZ w postaci elektronicznej. 
Odpowiedź 
Wykonawca może złożyć JEDZ w imieniu podmiotu trzeciego, opatrując go podpisem elektronicznym, musi jednak 
dołączyć do oferty pełnomocnictwo szczególne podmiotu trzeciego, z którego wynika upoważnienie dla wykonawcy 
do podpisania JEDZa. Mając jednak na uwadze, że wszystkie dokumenty muszą być złożone w formie 
elektronicznej, pełnomocnictwo podmiotu trzeciego również musi mieć tę formę i być podpisane podpisem 
elektronicznym przez podmiot trzeci. 
 
Pytanie 35 
W związku ze zbliżającym się okresem świątecznym i nowym rokiem oraz brakiem przedmiarów w chwili ogłoszenia 
postepowania, prosimy o przedłużenie terminu złożenia oferty na dzień 14.01.2019r. Z uzyskanych informacji od 
dostawców i podwykonawców okres urlopowy ze względu na święta i nowy rok trwa w większości firm od 24.12 do 
0.12.2018r. co też wiąże się z brakiem możliwości uzyskania od podwykonawców i dostawców w tym czasie, 
korzystnych ofert. W celu uzyskania od ww. podmiotów ofert dla rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia prosimy 
o uwzględnienie ww. okoliczności i przychylenie się do prośby jak wyżej. 
Odpowiedź 
Jak na pytanie nr 19. 
 
Pytanie 36 
Prosimy o informację, czy drzwi wewnętrzne oraz okno wewnętrzne znajdujące się w sąsiedztwie wyjętej z zakresu 
stacji diagnostycznej, tj. pomiędzy osiami 5’-9’, a M-M’ są objęte przedmiotem zamówienia. Prosimy o informację 
jak projektowana jest elewacja w osiach M-M’. 
Odpowiedź 
Drzwi wewnętrzne oraz okno wewnętrzne pomiędzy osiami 5’-9’, a M-M’ są poza zakresem zamówienia.  
Elewacja w osiach M-M’ – ściana z płyty warstwowej. Obecnie w miejscu styku z nierealizowaną stacją 
diagnostyczną – tymczasowo również płyta warstwowa jak w  całej elewacji. 
 
Pytanie 37 
Prosimy o informację z jakiego materiału mają być wykonane połacie bram. Wg rysunku zestawczego mają być 
„pełne ze stali fakturowej lub aluminium”. 
Odpowiedź 
Połacie bram powinny być wykonane z materiału określonego według rysunku zestawczego. 
 
Pytanie 38 
Prosimy o sprecyzowanie przeszklenia w bramach – czy pojedyncze okna mają być w osobnych ramach, czy 
wszystkie trzy mają być w jednej sekcji ramy. 
Odpowiedź 
Pojedyncze okna mają być w osobnych ramach. 
 
Pytanie 39 
Prosimy o informację czym jest pas na elewacji północnej między rzędnymi 7,77m a 9,06 w osiach 1-13 – czy jest 
to płyta warstwa czy inny rodzaj materiału? 
Odpowiedź 



 

 
 

Pas na elewacji północnej między rzędnymi 7,77m a 9,06 w osiach 1-13 jest płytą warstwową. 
 
Pytanie 40 
Na rysunku architektury A/01/01 Hala napraw rzut parteru w osi A/ 10-13 przewidziano wykonanie tymczasowej 
ściany warstwowej. Prosimy o podanie rodzaju materiału oraz grubości ściany oraz wysokości na jaką ma być 
zamontowana. 
Odpowiedź 
Całą ścianę należy wykonać z płyty warstwowej analogicznie jak w pozostałej części elewacji, w taki sposób by był 
możliwy jej demontaż dla realizacji w przyszłości przylegającej lakierni. 
 
Pytanie 41 
W nawiązaniu do pytania wcześniejszego na rysunku architektury A/01/02 Rzut parteru – wyburzenia fragment 
ściany w osi A/10-13 przeznczony jest do zachowania. Prosimy o wyjaśnienie czy tej ściany nie trzeba rozbierać i 
nie wykonywać później ściany warstwowej tymczasowej? 
Odpowiedź 
Ściana w osi A/10-13 przeznaczona jest do rozbiórki, w tym miejscu wykonujemy ścianę z płyt warstwowych - na 
powierzchni przylegającej w przyszłości lakierni będzie ona w przyszłości demontowana. 
 
Pytanie 42 
 Na rysunku architektury A/01/01 Hala napraw rzut parteru w osi A’-A”/8-9 oraz A’/8-10 przewidziano wykonanie 
tymczasowej izolacji termicznej . Prosimy o podanie rodzaju materiału oraz grubości izolacji, a także warstwy 
wierzchniej którą izolacja ma być wykończona. 
Odpowiedź 
Rodzaj materiału, który powinien zostać wykorzystany do wykonania tymczasowej izolacji termicznej to wełna 
mineralna 16cm natomiast warstwa wierzchnia, którą izolacja ma być wykończona to tynk cienkowarstwowy. 
 
Pytanie 43 
Prosimy o załączenie przedmiarów robót uwzględniających wyłączenia w stosunku do projektu podstawowego. 
Odpowiedź 
Jak na pytanie nr 20. 
 
Pytanie 44 
Ze względu na duży zakres wyłączeń, brak załączonych przedmiarów, a stąd konieczność ich wykonania oraz na 
przypadający od 22.12.2018 do 02.01.2019 okres świąteczno- noworoczny, w którym firmy dostawcze oraz 
wykonawcze nie pracują a także związane z tym trudności w pozyskaniu ofert od dostawców i podwykonawców 
prosimy o przesuniecie terminu składania ofert o dwa tygodnie. 
Odpowiedź 
Jak na pytanie nr 19. 
 
Pytanie 45 
Prosimy o wyjaśnienie czy pojęcie „hala magazynowa” mieści się w pojęciach „hali produkcyjnej/przemysłowej”, 
której wykonania Zamawiający wymaga na spełnienie warunków zarówno w zakresie wiedzy i doświadczenia jak i 
osób zdolnych do wykonania zamówienia? 
Odpowiedź 
Jak na pytanie 39. 
 
Pytanie 46 
W celu rzetelnego oszacowania robót rozbiórkowych w budynku hali napraw prosimy o informacją jaką średnią 
grubości posadzki należy przyjąć do rozebrania. 
Odpowiedź 



 

 
 

Zamawiający informuje, że nie wykonano szczegółowej inwentaryzacji posadzki hali. W przedmiarze założono 
średnią grubość 20cm. 
 
Pytanie 47 
W celu rzetelnego oszacowania robót rozbiórkowych nawierzchni prosimy o informacją jaką średnią grubość 
posiada nawierzchnia betonowa z nakładką asfaltową o pow. 28 848,54 m2 
Odpowiedź 
Z uwagi na zróżnicowaną technologię, różne okresy oraz miejsca wbudowywania istniejącej nawierzchni (naprawy 
lokalne, nakładki etc.) oraz brak możliwości wykonania dokładnej inwentaryzacji z wymogiem utrzymania 
bieżącego ruchu (rozbiórki/odkrywki w szerokim zakresie i w wielu miejscach) pozwalającej na dokładne określenie 
na obszarze zajezdni technologii oraz geometrii warstw betonowych (w tym z nakładką) oraz asfaltowych. 
 
Pytanie 48 
W celu rzetelnego oszacowania robót rozbiórkowych nawierzchni prosimy o informacją jaką średnią grubość 
posiada nawierzchnia betonowa o pow. 5039,15 m2. 
Odpowiedź 
Podana powierzchnia w pytaniu jest nieprawidłowa. Odpowiednia powierzchnia dla nawierzchni betonowej to 
2703,84 m2. 
Z uwagi na zróżnicowaną technologię, różne okresy oraz miejsca wbudowywania istniejącej nawierzchni (naprawy 
lokalne, nakładki etc.) oraz brak możliwości wykonania dokładnej inwentaryzacji z wymogiem utrzymania 
bieżącego ruchu (rozbiórki/odkrywki w szerokim zakresie i w wielu miejscach) pozwalającej na dokładne określenie 
na obszarze zajezdni technologii oraz geometrii warstw betonowych (w tym z nakładką) oraz asfaltowych. 
 
Pytanie 49 
W celu rzetelnego oszacowania robót rozbiórkowych nawierzchni prosimy o informacją jaką średnią grubość 
posiada nawierzchnia asfaltowa o pow. 1246,11 m2. 
Odpowiedź 
Podana powierzchnia w pytaniu jest nieprawidłowa. Odpowiednia powierzchnia dla nawierzchni asfaltowej to 
24,70m2.  
Z uwagi na zróżnicowaną technologię, różne okresy oraz miejsca wbudowywania istniejącej nawierzchni (naprawy 
lokalne, nakładki etc.) oraz brak możliwości wykonania dokładnej inwentaryzacji z wymogiem utrzymania 
bieżącego ruchu (rozbiórki/odkrywki w szerokim zakresie i w wielu miejscach) pozwalającej na dokładne określenie 
na obszarze zajezdni technologii oraz geometrii warstw betonowych (w tym z nakładką) oraz asfaltowych. 
 
Pytanie 50 
 Prosimy o przekazanie aktualnych przedmiarów robót dla zakresu objętego niniejszym postępowaniem. 
Odpowiedź 
Jak na pytanie 20. 
 
Pytanie 51 
Prosimy o potwierdzenie, że specyfikacja kształtek wentylacyjnych zał. M.01.05 zawiera już zmiany zakresu robót 
do wykonania i jest podstawą do przygotowania oferty. 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza, że specyfikacja kształtek wentylacyjnych zał. M.01.05 zawiera już zmiany zakresu robót 
do wykonania i jest podstawą do przygotowania oferty. 
 
Pytanie 52 
Prosimy o wyjaśnienie, czy instalacja wewnętrzna gazu w hali napraw objęta jest tym postępowaniem 
przetargowym. 
Odpowiedź 
Instalacja wewnętrzna gazu w hali napraw nie jest objęta  postępowaniem przetargowym. 



 

 
 

 
Pytanie 53 
Prosimy o informację, czy zewnętrzna sieć CO i sprężonego powietrza objęte są tym postępowaniem 
przetargowym. 
Odpowiedź 
Zewnętrzna sieć CO i sprężonego powietrza objęte są tym postępowaniem przetargowym. 
 
Pytanie 54 
Prosimy o wyjaśnienie zakresu wykonania instalacji klimatyzacji. W wykazie urządzeń i instalacji w projekcie 
wentylacji – Załącznik nr M.01.04 zapisane jest że zakres nie jest objęty przedmiotem zamówienia. 
Odpowiedź 
Instalacja klimatyzacji VRF jest poza zakresem wykonania na obecnym etapie. 
 
Pytanie 55 
Prosimy o przesłanie zestawienia obciążeń na dach. 
Odpowiedź 
Zamawiający udostępnia „Zestawienie obciążeń na połać dachową” załącznik nr 2 do niniejszego pisma. 
 
Pytanie 56 
Prosimy o przesłanie zestawienia obciążeń na stropy. 
Odpowiedź 
Obciążenie użytkowe 5,0 kN/m2 ; odporność ogniowa 60 min. 
 
Pytanie 57 
Prosimy o informację czy słupki wolnego tankowania ilość 9 szt. w jednej płaszczyźnie są poza zakresem 
opracowania? 
Odpowiedź 
W pierwszej płaszczyźnie od strony ul. Towarowej jest 11 słupków tankowania – poza zakresem przetargu. 
 
Pytanie 58 
Prosimy o informacje czy stacja CNG nr 2 jest w zakresie opracowania ponieważ wg. Planu sytuacyjnego znajduje 
się ona w zakresie, który nie jest objęty przedmiotem zamówienia. 
Odpowiedź  
Stacja CNG i wiaty nad nimi są poza zakresem opracowania. 
 
Pytanie 59 
Prosimy o informację czy w zakresie zadania jest wykonanie instalacji gazowej do lakierni. Jeśli tak to w jakim 
zakresie? 
Odpowiedź 
Instalacja gazowa wewnętrzna lakierni jest poza zakresem zadania.   
 
Pytanie 60 
Prosimy o udostepnienie kart doborowych central wentylacyjnych, wentylatorów, separatorów i innych urządzeń. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na udostępnienie kart doborowych gdyż skutkować to będzie wskazaniem 
producenta. Centrale wentylacyjne, wentylatory, separatory zostały opisane za pomocą parametrów.  
 
Pytanie 61 
W pkt 7.4 Zamawiający wskazuje „Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów… - .. składa JEDZ 
dotyczące tych podmiotów”, prosimy o potwierdzenie czy JEDZ dotyczący podmiotu, na którego zasoby powołuje 



 

 
 

się Wykonawca podmiot trzeci podpisuje sam kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Prosimy o 
doprecyzowanie zapisu. 
Odpowiedź 
Podmiot udostępniający wykonawcy swoje zasoby, samodzielnie podpisuje JEDZ kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 
 
Pytanie 62 
Prosimy o wskazanie czy JEDZ podmiotu na którego zasoby powołuje się Wykonawca należy złożyć w osobnym 
pliku. 
Odpowiedź 
Zgodnie z art. 25a ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na 
ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.  
Zgodnie z instrukcją wypełniania JEDZ, znajdującą się na stronie internetowej UZP „ jeżeli wykonawca polega na 
zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów selekcji, w myśl art. 25a ust. 3 ustawy Pzp ma obowiązek 
przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego dokumentu zawierający 
informacje wymagane w części II sekcje A (informacje na temat wykonawcy) i B (informacje na temat 
przedstawicieli wykonawcy), w części III (podstawy wykluczenia) oraz w – zakresie w jakim korzysta z zasobów 
podmiotu trzeciego – w części IV (kryteria kwalifikacji) i części V (kryteria selekcji). Takie formularze powinny być 
wypełnione i podpisane przez te podmioty. Powyższe dotyczy również wszystkich pracowników technicznych lub 
służb technicznych, czyli zasobów osobowych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego 
wykonawcy”. 
W ślad za tym JEDZ podmiotu na którego zasoby powołuje się Wykonawca należy złożyć w osobnym pliku. 
 
Pytanie 63 
Prosimy o przesłanie rzutu budynku Hali Napraw z zaznaczonymi Kanałami: 03,04,05,06,07 i 08. 
Odpowiedź 
- Kanał oznaczony nr 03 i 04 na rysunkach branży konstrukcyjnej  K/01/080 i  K/01//081 został przedstawiony na 
rys. b. architektonicznej: A/01/20a – Detal Sz1 i Sz1’ – kanał obsługi codziennej. 
- Kanał oznaczony nr 05 na rysunkach branży konstrukcyjnej  K/01/082 i  K/01//083 został przedstawiony na rys. 
b. architektonicznej: A/01/20b – Detal Sz2 – kanał rozmrażania pojazdów. 
- Kanał oznaczony nr 06 i 07 na rysunkach branży konstrukcyjnej  K/01/084 i  K/01//085 został przedstawiony na 
rys. b. architektonicznej: A/01/20c – Detal Sz3 – kanał obsługowy stanowisko diagnostyczne OSKP (poza zakresem 
zamówienia) oraz A/01/20d – Detal Sz4 – kanał obsługowy stanowisko diagnostyczne. 
- Kanał oznaczony nr 08 na rysunkach branży konstrukcyjnej  K/01/086 i  K/01//087 został przedstawiony na rys. 
b. architektonicznej: A/01/20e – Detal Sz5 – kanał napraw powypadkowych. 
Wszystkie kanały zostały oznaczone na rysunku b. architektonicznej A/01/01 – Rzut parteru w formie oznaczenia 
odpowiedniego detalu przypisanego do rysunku o konkretnym numerze. 
 
Pytanie 64 
Wg. Dokumentacji projektowej elewację w systemie lekka – mokra należy kolorystycznie dopasować do koloru płyt 
warstwowych. W związku z powyższym prosimy o informację czy płyty warstwowe kolor RAL7047, można zmienić 
na bardzo podobny kolor typowy RAL7035. 
Odpowiedź 
Należy zastosować kolor RAL7047. 
 
 
Pytanie 65 
Prosimy o informacje, które elementy nie wchodzą w zakres wyceny z zestawienia kształtek dla Hali Napraw. 
Odpowiedź 



 

 
 

Zakres instalacji nieobjęty zakresem wykonania został zaznaczony na rzutach oraz na schemacie, łączna 
powierzchnia kształtek jaka została usunięta z zakresu realizacji wynosi ok. 300m2. 
 
Pytanie 66 
W projekcie dla żaluzji stałych są zestawienia (A-01-21 i A-01-23), na których nie wyszczególniono podkonstrukcji. 
Jaką podkonstrukcję przewiduje projektant? Z jakiego materiału? Prosimy o uzupełnienie informacji w formie 
zestawienia materiałowego bądź rysunków podkonstrukcji . 
Odpowiedź 
Zakłada się przyjęcie rozwiązania systemowego i  podkonstrukcji jaką przewiduje to rozwiązanie. 
 
Pytanie 67 
Kraty pod rośliny (rysunek A/01/24) zaprojektowano ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo. Skoro kraty pod 
rośliny mają być ze stali nierdzewnej, to czy można zrezygnować z malowania proszkowego? 
Odpowiedź 
Dopuszcza się stal ocynkowaną ogniowo. 
 
Pytanie 68 
Konstrukcja stalowa dachu w obiekcie "HALA NAPRAW": 
czy Inwestor poza wzmocnieniem istniejącej konstrukcji uwzględnionej w dokumentacji wykonawczej przewiduje 
odnowienie powłok antykorozyjnych i nawierzchniowych istniejącej konstrukcji stalowej dachu w hali napraw? Jeśli 
tak, to prosimy o podanie zakresu i czynności oczekiwanych prac do wykonania, które mają wchodzić w skład 
oferty cenowej. 
Odpowiedź 
W PW konstrukcji pisze: 
"Dla konstrukcji stalowych na podstawie niniejszego projektu wykonawczego Wykonawca konstrukcji opracowuje 
dokumentację warsztatową. Zabezpieczenie antykorozyjne powłokami malarskimi zgodnie ze szczegółowymi 
wytycznymi branży architektura."   
Należy wykonać między innymi: 
-malowanie całości dla ujednolicenia,  
-przygotowanie podłoża zależnie od stanu zabezpieczenia konstrukcji istniejącej. 
 
Pytanie 69 
Prosimy o udostępnienie aktualnego pozwolenia na budowę uwzględniającego zakres objęty przedmiotem 
zamówienia. 
Odpowiedź 
Zamawiający udostępnia aktualne „Pozwolenie na budowę” – załącznik nr 3 do niniejszego pisma. 
 
Pytanie 70 
Prosimy o informację czy sufit w hali warsztatowej I i II oraz obsłudze codziennej (pom. 1.20; 1.21; 1.23) w ilości 
6560m2 należy wyczyścić i pomalować. Zgodnie z opisem pomieszczeń sufit w w/w pomieszczeniach nie podlega 
pracom remontowym. 
Odpowiedź 
Sufit należy wyczyścić i pomalować. 
 
Pytanie 71 
Wymagany termin realizacji robót budowlanych 13 miesięcy wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie jest niewykonalny mając na względzie zachowanie wszystkich wymogów technologicznych, 
formalnoprawnych, a bez ponoszenia dodatkowych kosztów mających na celu min. Przyspieszenie prac, takich 
jak: 
- praca w godzinach nocnych przy sztucznym oświetleniu, 
- praca w systemie dwuzmianowym, 



 

 
 

- stosowanie technologii przyśpieszających naturalne procesy budowlane: chemia budowlana podnoszenie 
temperatury elementów. 
Należy nadmienić, iż pomimo dołożenia należytej staranności przy realizacji prac, tego typu działanie 
automatycznie zmusza Wykonawców do wkalkulowania kosztów kar umownych z uwagi na niedotrzymanie 
terminu, bądź rezygnacji z udziału w postepowaniu przetargowym, co automatycznie ogranicza konkurencję. 
Aby skutecznie przeprowadzić proces odbiorowy właściwych służb Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji 
Sanitarnej oraz Inspektoratu Nadzoru Budowlanego niezbędny jest okres min. 90-120 dni po zakończeniu robót 
budowlanych. W efekcie na wykonanie prac budowlanych po podpisaniu umowy pozostaje ok. 9 miesięcy. Z całą 
pewnością należy stwierdzić, że narzucony termin dla tak skomplikowanej i obszernej inwestycji jest 
niewystarczający. Mając na względzie powyższe proponujemy przedłużenie terminu realizacji robót budowlanych 
do min. 24 miesięcy. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych.  
 
Pytanie 72 
Prosimy o przesłanie detali attyk dachu D1 oraz D1o. 
Odpowiedź 
Zamawiający udostępnia detale attyk dachu jako załącznik nr 4 do niniejszego pisma 
 
 
Pytanie 73 
Ze względu na obszerny i skomplikowany zakres zamówienia oraz przypadające w czasie przygotowania ofert 
święta Bożego Narodzenia, a ponadto brak odpowiedzi Zamawiającego na liczne pytania, prosimy o przedłożenie 
terminu składania ofert do dnia31.01.2019r. 
Odpowiedź 
Jak na pytanie nr 19. 
 
Pytanie 74 
Zwracamy uwagę, iż z treści § 2 ust 9 Umowy nie znajduje potwierdzenia w jej obecnym brzmieniu. Stanowi zaś 
błędne powołanie do projektu umowy z pierwszego postępowania. Prosimy o stosowną korektę. 
Odpowiedź 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w następujący sposób:  
Zapis § 2 ust. 9 załącznika nr 3 do SIWZ: 
„9. Dochodzenie roszczeń związanych z brakiem akceptacji przez Wykonawcę poleceń Inżyniera Kontraktu, o 
których mowa w ust. 9, albo Protokołu Konieczności, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich realizacji.” 
Otrzymuje brzmienie: 
„9. Dochodzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek ewentualnych roszczeń wynikających ze zmian sposobu 
realizacji Umowy określonych w Protokole Konieczności, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich realizacji.”. 
 
Pytanie 75 
Czy Zamawiający konstruując treść zapisu § 3 ust 10 projektu umowy, założył, iż nie wykonywanie robót 
budowlanych z powodów zaistniałych warunków atmosferycznych stanowi podstawę do zmiany terminu realizacji 
Przedmiotu zamówienia? 
Odpowiedź 
Podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały w § 23 załącznika nr 3 do SIWZ. 
Zaistnienie warunków atmosferycznych wyłączających możliwość prowadzenia w danym okresie określonej 
kategorii prac nie stanowi samoistnie podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający 
dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku wystąpienia Siły Wyższej, 
której skutek jest taki, iż przedmiot Umowy z przyczyn obiektywnych nie może być w terminie wykonany. 
Jednocześnie obowiązkiem Wykonawcy jest takie planowanie realizacji prac, aby w okresie niemożliwości 



 

 
 

wykonania prac uzależnionych od warunków atmosferycznych prowadzone były inne prace, od warunków 
atmosferycznych niezależne. 
 
Pytanie 76 
Czy Zamawiający konstruując treść zapisu § 3 ust 18 projektu umowy, założył, iż wskazana w nim liczba 
pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę odnosi się łącznie do wszystkich podwykonawców, czy 
też każdy z nich winien zatrudnić 15 osób w przypadku gdy realizuje swoje prace składem osobowym równym lub 
wyższym niż oczekiwane 15 osób? Równocześnie prosimy o korektę stosownych zapisów SIWZ UST 3 PPKT 3.6 
Odpowiedź 
Zgodnie z § 3 ust. 18 załącznika nr 3 do SIWZ, obowiązek zatrudnienia 15 osób wykonujący roboty budowlane pod 
kierownictwem Kierownika Budowy zostanie spełniony jeżeli Wykonawca oraz wszyscy Podwykonawcy zatrudniać 
będą łącznie przez okres realizacji umowy 15 osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy. 
 
Pytanie 77 
Czy Zamawiający konstruując treść zapisu § 3 ust 30 lit A, dopuszcza zmianę jego brzmienia poprzez usunięcie 
lub doprecyzowanie wymogu informowania Zamawiającego oraz beneficjenta Projektu „… o każdym realnym 
zarzucie, skardze lub informacji…:” Pojęcie to jest nieostre i może być różnie interpretowane w zakresie spełnienia 
obowiązku tak przez Zamawiającego jak i Wykonawcę. Tymczasem jego niedochowanie może skutkować wobec 
Wykonawcy sankcją określoną w § 19 ust 6 lit i) oraz litera j)., która to w opisanym przypadku, może 
charakteryzować się dowolnością jej stosowania przez Zamawiającego. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 3 ust. 30 lit. A załącznika nr 3 do SIWZ.  
 
Pytanie 78 
Czy Zamawiający konstruując treść zapisu §7 ust 1 , projektu umowy, dopuszcza jego zmianę poprzez 
wprowadzenie minimalnego terminu usunięcie wad, niezależnie od odesłania do technicznej możliwości usunięcia 
wad? 
Odpowiedź 
Zamawiający wyrażą zgodę wprowadzenie minimalnego terminu usunięcie wad, o których mowa w § 7 ust. 1 
załącznika nr 3 do SIWZ. 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w następujący sposób:  
Zapis § 7 ust. 1 załącznika nr 3 do SIWZ: 
„1. W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego wykonywania przedmiotu Umowy 
niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę wad, Inżynier Kontraktu lub 
Zamawiający jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w 
określonym przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego odpowiednim technicznie terminie. Koszt usunięcia 
nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca.” 
Otrzymuje brzmienie:  
„1. W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego wykonywania przedmiotu Umowy 
niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę wad, Inżynier Kontraktu lub 
Zamawiający jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w 
określonym przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego odpowiednim technicznie terminie, przy czym termin 
wyznaczony przez Zamawiającego na usunięcie wad nie będzie krótszy niż 2 dni od skierowania żądania do 
Wykonawcy. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca.”. 
 
Pytanie 79 
Czy Zamawiający konstruując treść zapisu § 7 ust 3, projektu umowy, dopuszcza jego zmianę poprzez 
wprowadzenie zapisu przyznającego Wykonawcy dodatkowy czas na realizację robót, będący następstwem 
prowadzenia prób, których rezultat nie potwierdził wadliwości robót Wykonawcy? Prowadzenie takich robót, może 



 

 
 

mieć wpływ na terminy realizacji poprzez konieczność wstrzymania robót celem prowadzenia prób, zatem ich 
korzystny dla Wykonawcy wynik powinien się przełożyć na wydłużenie terminu realizacji, adekwatnie do okresu 
prowadzenia prób i ich wpływu na wykonywane roboty. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyrażą zgody na zmianę treści § 7 ust. 3 załącznika nr 3 do SIWZ. Czynności, o których mowa 
w przywołanym zapisie co da zasady mają charakter incydentalny, a Wykonawca w okresie ich prowadzenia 
powinien zapewnić taką organizacje prac, aby nie wpłynęły one na termin realizacji zamówienia. 
 
Pytanie 80 
Czy Zamawiający konstruując treść § 10 ust 4 w związku z ust 3 założył, iż ewentualna realizacja obowiązku 
Wykonawcy nie będzie się wiązała z jakimkolwiek kosztem po stronie Wykonawcy, związanym z użyciem 
dokumentacjo do której Zamawiającemu przysługują prawa majątkowe autorskie, w tym prawa zależne? 
Odpowiedź 
Koszt modyfikacji Dokumentacji Projektowej w zakresie, w jakim będzie to niezbędne do wykonania Umowy co do 
zasady obciąża Zamawiającego, co nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualną konieczność 
dokonania modyfikacji Dokumentacji Projektowej z przyczyn wynikających z winy Wykonawcy, a w szczególności 
w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków Wykonawcy określonych w Umowie 
 
Pytanie 81 
Czy Zamawiający konstruując treść §13 ust 15 dopuszcza wprowadzenie terminu na dokonanie czynności 
odbiorowych Odbioru Końcowego? Jeżeli tak to prosimy o określenie czasu trwania czynności odbioru końcowego, 
stosownie do zapisów regulujących odbiory częściowe. 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę na określenie czasu trwania czynności odbioru końcowego. 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w następujący sposób:  
Zapis § 13 ust. 15 załącznika nr 3 do SIWZ: 
„15. Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia robót 
do odbioru wpisem do Dziennika Budowy.” 
Otrzymuje brzmienie: 
„15. Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia robót 
do odbioru wpisem do Dziennika Budowy. Zamawiający zobowiązuje się do przeprowadzenia czynności Odbioru 
końcowego w terminie 30 dni od dnia przystąpienia do Odbioru końcowego, chyba że dokonanie czynności Odbioru 
końcowego nie będzie możliwe w tym terminie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Uchybienie terminowi, 
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie stanowi podstawy do przyjęcia, iż Odbiór końcowy został dokonany.” 
 
Pytanie 82 
Czy Zamawiający konstruując treść § 13 ust 18 dopuszcza jego zmianę poprzez doprecyzowanie iż przerwanie 
czynności odbiorowych może nastąpić „… z powodu wad istotnych…”? 
Odpowiedź 
Zamawiający uwzględnia wniosek o zmianę treści § 13 ust. 18 załącznika nr 3 do SIWZ. 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w następujący sposób:  
Zapis § 13 ust. 18 załącznika nr 3 do SIWZ: 
„18. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że prace będące jego przedmiotem nie są 
gotowe do odbioru w szczególności z powodu ich niezakończenia, z powodu wad, z powodu nieprzeprowadzenia 
wymaganych prób i sprawdzeń lub z powodu braków w dokumentacji, o której mowa w ust. 17, Inżynier Kontraktu 
może przerwać Odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub 
przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do 
wykonywania czynności Odbioru końcowego.” 
Otrzymuje brzmienie: 



 

 
 

„18. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że prace będące jego przedmiotem nie są 
gotowe do odbioru w szczególności z powodu ich niezakończenia, z powodu istotnych wad, z powodu 
nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń lub z powodu braków w dokumentacji, o której mowa w ust. 
17, Inżynier Kontraktu może przerwać Odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, 
usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie 
powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego.”. 
 
Pytanie 83 
Czy Zamawiający dopuszcza udzielenie Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania Umowy w wysokości 5% 
wartości wynagrodzenia Wykonawcy, za zabezpieczeniem w postaci gwarancji bankowej zwrotu zaliczki, która to 
byłaby rozliczana proporcjonalnie z każdą fakturą do czasu całkowitego jej rozliczeń? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania Umowy. 
 
Pytanie 84 
W związku z uregulowaniem procedury odbiorów i uzależnieniem ich od braku stwierdzenia wad istotnych prosimy 
o zmianę zapisu § 14 ust 3 projektu umowy i nadanie mu nowego następującego brzmienia „Faktury za 
zrealizowane prace będą wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu, na podstawie protokołów odbioru 
częściowego robót przedstawionych wraz z Raportem realizacji robót zatwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu i 
Zamawiającego, po wykonaniu kompletnego elementu robót wyszczególnionych w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym. Tylko i wyłącznie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru częściowego lub końcowego 
stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT…” 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 14 ust. 3 załącznika nr 3 do SIWZ.  
 
Pytanie 85 
Czy Zamawiający formułując treść zapisu § 14 ust 10 pkt c) projektu umowy, założył iż oświadczenie Wykonawcy 
(podwykonawcy) składane jest w najlepszej wierze i odnosi się jedynie do bezpośrednich podwykonawców a nie 
dalszych podwykonawców – odpowiednio Wykonawcy (podwykonawcy)? 
Odpowiedź 
Oświadczenia, o których mowa w 14 ust. 3 lit. c) załącznika nr 3 do SIWZ, powinny odzwierciedlać rzeczywisty stan 
faktyczny. Definicja Podwykonawcy została określona w § 1 ust. 1 lit. o) załącznika nr 3 do SIWZ.  
 
Pytanie 86 
Czy Zamawiający formułując treść § 19 projektu umowy, dopuszcza możliwość zmiany podstawy 
odpowiedzialności Wykonawcy z powodu nieterminowej realizacji Przedmiotu Umowy z opóźnienia na zwłokę? Z 
projektu umowy, wynika iż, Zamawiający wprowadza wysokie progi limitów kar umownych, nie dopuszczając 
możliwości naliczenia kar umownych przez Wykonawcę. Wprowadza to znaczącą dysproporcję pomiędzy Stronami 
umowy. Zmiana podstaw odpowiedzialności Wykonawcy na zwłokę pozwoli na ograniczenie ryzyka Wykonawcy 
związanych z ewentualną, nieterminową realizację Inwestycji. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 19 załącznika nr 3 do SIWZ w sposób określony w treści pytania.  
 
Pytanie 87 
Prosimy o zmianę limitu określonego w § 19 ust 9 projektu umowy do wysokości 10% a co za tym idzie obniżenie 
wysokości kary umownej z  § 19 ust 16 lit a) do wysokości 10%. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę limitu określonego w § 19 ust. 9 załącznika nr 3 do SIWZ. 
 
Pytanie 88 



 

 
 

Czy Zamawiający formułując treść §21 ust 10 projektu umowy dopuszcza zmianę zapisu poprzez powiązanie 
zrzeczenia się przez Wykonawcę praw do żądania zapłaty rekompensat, odszkodowań związanych jedynie z 
faktem odstąpienia od umowy z powodów zawinionych przez Wykonawcę? Obecny zapis jest zbyt restrykcyjny, 
bowiem znacząco wykracza poza zakres związany z odstąpieniem od umowy. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 21 ust. 10 załącznika nr 3 do SIWZ. 
 
Pytanie 89 
Dotyczy umowy:  ust 12,, wskazuje :„W przypadku, gdy jakikolwiek Podwykonawca zgłoszony lub nie, który 
wykonywał jakąkolwiek część przedmiotu Umowy, wystąpi do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o której 
zapłatę wystąpił Podwykonawca, do chwili uregulowania tej należności przez Wykonawcę lub prawomocnego 
oddalenia roszczeń Podwykonawcy.” 
 
Wnosimy o zmianę treści ww ustępu na: 
,,W przypadku, gdy jakikolwiek Podwykonawca zgłoszony, który wykonywał jakąkolwiek część przedmiotu Umowy, 
wystąpi do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty 
wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o której zapłatę wystąpił Podwykonawca, do chwili uregulowania tej 
należności przez Wykonawcę lub prawomocnego oddalenia roszczeń Podwykonawcy. 
Prosimy o zmianę zapisu §14 ust. 12, Wykonawca nie może odpowiadać za niezgłoszonych Podwykonawców, 
zapis pozostaje sprzeczny z §7 ust.1, gdzie jest mowa jedynie o Podwykonawcach, wobec których Zamawiający 
zaakceptował umowę o podwykonawstwo. 
Odpowiedź 
Zamawiający częściowo uwzględnia wniosek o zmianę treści § 14 ust. 12 załącznika nr 3 do SIWZ. 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w następujący sposób:  
Zapis § 14 ust. 12 załącznika nr 3 do SIWZ: 
„12. W przypadku, gdy jakikolwiek Podwykonawca zgłoszony lub nie, który wykonywał jakąkolwiek część 
przedmiotu Umowy, wystąpi do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o której zapłatę wystąpił Podwykonawca, do 
chwili uregulowania tej należności przez Wykonawcę lub prawomocnego oddalenia roszczeń Podwykonawcy.” 
Otrzymuje brzmienie: 
„12. W przypadku, gdy jakikolwiek Podwykonawca który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, wystąpi do Zamawiającego z roszczeniem o 
zapłatę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, 
o której zapłatę wystąpił Podwykonawca, do chwili uregulowania tej należności przez Wykonawcę lub 
prawomocnego oddalenia roszczeń Podwykonawcy.”. 
 
Pytanie 90 
Dotyczy umowy: Ust. 13. „Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot wypłaconych Podwykonawcom przez 
Zamawiającego, a także wszelkich poniesionych w związku z roszczeniami kosztów, w tym kosztów 
postępowania, zastępstwa prawnego i biegłych, z zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy, 
chociażby wierzytelności nie były jeszcze wymagalne (potrącenie umowne). Postanowienia powyższe nie 
wykluczają możliwości naliczania kar umownych, w związku z niewykonaniem przez Wykonawcę obowiązków 
przewidzianych w niniejszej umowie w zakresie Podwykonawstwa’’.  
Ww. zapis bez żadnych ograniczeń obciąża Wykonawcę na co Wykonawca nie ma żadnego realnego wpływu, jest 
to  sprzeczne z zasadą równego traktowania Wykonawcy jako strony umowy w stosunku do uprawnień 
Zamawiającego. 
Wnosimy o zmianę treści ww. ustępu na: 



 

 
 

 „Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot wypłaconych Podwykonawcom przez Zamawiającego (potrącenie 
umowne). Postanowienia powyższe nie wykluczają możliwości naliczania kar umownych, w związku z 
niewykonaniem przez Wykonawcę obowiązków przewidzianych w niniejszej umowie w zakresie Podwykonawstwa. 
‘’ 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 14 ust. 13 załącznika nr 3 do SIWZ.  
 
Pytanie 91 
Pytania w zakresie paragrafu 20 umowy: 
a)W zakresie par 20 ust 1 pkt a), b) prosimy o dodanie „ po wcześniejszym pisemny wezwaniu Wykonawcy i 
wyznaczenia mu dodatkowego 7 dniowego terminu na usunięcie naruszeń” 
b)W zakresie par 20 ust 1 pkt c) prosimy o dodanie „ z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”, a ponadto 
dodania, że wezwanie będzie w formie pisemnej; 
c)W zakresie par 20 ust 1 pkt d), e), f) poprzez doprecyzowanie iż wezwanie musi być w formie pisemnej; 
d)W zakresie par 20 ust 1 pkt j), k) poprzez zmianę określenia „opóźnienie” na „zwłoka”. W obecnym brzmieniu 
zapis jest nie do zaakceptowania przez Wykonawcę. 
e)W zakresie par 20 ust 1 pkt j), k) prosimy o dodanie „ po wcześniejszym pisemny wezwaniu Wykonawcy i 
wyznaczenia mu dodatkowego 7 dniowego terminu na usunięcie naruszeń” 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 20 załącznika nr 3 do SIWZ w sposób określony w pytaniu.  
 
Pytanie 92 
Paragraf 19 ust 6: wnosimy o naniesienie następujących zmian „Zamawiający uprawniony będzie do naliczania 
Wykonawcy kar umownych w przypadku:  
a) odstąpienia od Umowy przez którakolwiek ze stron z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy,  w wysokości 
10% Wartości Umowy,  
b) zwłokę w prawidłowym wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,05% Wartości Umowy, za każdy dzień w 
stosunku do terminów określonych w § 12 ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 7 - 9,  
c) zwłokę w usunięciu wad przedmiotu Umowy, w wysokości 0,05% Wartości Umowy, za każdy dzień, „ 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 19 ust. 6 załącznika nr 3 do SIWZ w sposób określony w pytaniu. 
 
Pytanie 93 
W zakresie par 19 ust 6 pkt d) prosimy o enumeratywne wskazanie zakresu opisanego przez Zamawiającego 
„obowiązków dotyczących podwykonawstwa wskazanych w § 16 i 17 lub innej części niniejszej Umowy”. Przy 
obecnym zapisie Wykonawca nie wie dokładnie, za co może zostać ukarany, co jest niedopuszczalne.  
Odpowiedź 
Zamawiający uwzględnia wniosek o zmianę treści § 19 ust. 6 lit. d).  
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w następujący sposób:  
Zapis § 19 ust. 6 lit. d załącznika nr 3 do SIWZ: 
„d) naruszenia obowiązków dotyczących podwykonawstwa wskazanych w § 16 i 17 lub innej części niniejszej 
Umowy, a w szczególności w przypadku: 

 braku potwierdzenia prawidłowej i terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom lub nieprawdziwego oświadczenia potwierdzającego zapłatę podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom, 

 nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub projektu jej zmiany, 

 nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany, 

 braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 



 

 
 

 nieprawdziwości oświadczenia dotyczącego braku innych podwykonawców, poza zgłoszonymi, 
w wysokości 20.000,00 zł za każde naruszenie.” 
Otrzymuje brzmienie: 
„d) następujących naruszeń obowiązków Wykonawcy dotyczących podwykonawstwa: 

 braku potwierdzenia prawidłowej i terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom lub nieprawdziwego oświadczenia potwierdzającego zapłatę podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom, 

 nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub projektu jej zmiany, 

 nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany, 

 braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

 nieprawdziwości oświadczenia dotyczącego braku innych podwykonawców, poza zgłoszonymi, 
w wysokości 20.000,00 zł za każde naruszenie.” 
 
Pytanie 94 
W zakresie par 19 ust 6 pkt d) wnosimy o zmianę wysokości kary z 20.000,00 zł na 5.000,00 zł, jako rażąco 
wygórowanej. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kary umownej określonej w § 19 ust. 6 lit. d) załącznika nr 3 
do SIWZ. 
 
Pytanie 95 
W zakresie par 19 ust 6 pkt e) prosimy o dookreślenie, że dotyczy to pracowników fizycznych biorących udział w 
realizacji przedmiotu umowy. 
Odpowiedź 
Załącznik nr 3 do SIWZ w sposób precyzyjny określa kategorię osób, wobec których wymagane jest zatrudnienie 
w oparciu o umowę o pracę, w związku z czym Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 19 ust. 6 lit. e) 
w sposób określony w pytaniu.  
 
Pytanie 96 
W zakresie par 19 ust 6 pkt f) wnosimy o zmianę kwoty z 10.000,00 zł na 1.000,00 zł , a ponadto dodanie, że kara 
zostanie nałożona w sytuacji kiedy Zamawiający wezwie Wykonawcę do zaprzestania naruszenia, a ten nie uczyni 
tego; 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 19 ust. 6 lit. f) załącznika nr 3 do SIWZ w sposób określony w 
pytaniu. 
 
Pytanie 97 
W zakresie par 19 ust 6 pkt g)  prosimy o zmianę na następujący zapis „za niewykonanie polecenia Zamawiającego 
lub Inżyniera Kontraktu, wpisanego do Dziennika Budowy, skierowanego do Wykonawcy na podstawie uprawnień 
określonych w Umowie, w wysokości 2.000,00 zł za każde niezrealizowane polecenie. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 19 ust. 6 lit. f) załącznika nr 3 do SIWZ w sposób określony w 
pytaniu. 
 
Pytanie 98 
W zakresie par. 19 ust 6 pkt h) wnosimy o wykreślenie jako niedookreślonego. Wykonawca nie może zostać karany 
za sytuacje, co do których nie ma wiedzy. Ewentualnie prosimy o enumeratywne wskazanie naruszeń. 
Odpowiedź 



 

 
 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 19 ust. 6 lit. h) załącznika nr 3 do SIWZ w sposób określony w 
pytaniu. 
 
Pytanie 99 
W zakresie par 19 ust 7 pkt a) – c)  wnosimy o zmianę określenia „opóźnienie” na „zwłokę”. Wykonawca nie może 
być karany za działania lub brak działania, na które nie ma żadnego wpływu. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 19 ust. 7 lit. a) – c) załącznika nr 3 do SIWZ w sposób określony 
w pytaniu. 
 
Pytanie 100 
W zakresie par 19 ust 9) wnosimy o zmianę wysokości „20%” na „10%” 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 19 ust. 9  załącznika nr 3 do SIWZ w sposób określony w pytaniu. 
 
Pytanie 101 
W zakresie zapisu paragrafu 17 ust 7  prosimy o usuniecie drugiej części zdania tj. „W przypadku dokonania 
bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, choćby wierzytelności nie były jeszcze wymagalne (potrącenie umowne).  
 
Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy. Dopiero w sytuacji kiedy 
płatność jest wymagalna i bezsporna Zamawiającemu przysługują uprawnienia zastrzeżone w paragrafie 17 ust. 5 
Wzoru umowy.  
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 17 ust. 7  załącznika nr 3 do SIWZ w sposób określony w pytaniu. 
Wymagalność, o której mowa w ww. postanowieniu odnosi się do zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy, 
a nie Wykonawcy wobec Podwykonawców.  
 
Pytanie 102 
W zakresie zapisu paragrafu 17 ust 8 prosimy o zmianę na zapis „W przypadku, gdy Zamawiający zostanie 
zobowiązany przez sąd (na postawie prawomocnego orzeczenia) do zapłaty na rzecz Podwykonawcy, 
Wykonawca, który otrzymał wynagrodzenie, zobowiązany będzie do jego zwrotu w terminie 7 dni od dnia wezwania. 
Jeżeli Wykonawca wynagrodzenia jeszcze nie otrzymał lub otrzymał je w części zastosowanie znajdą 
postanowienia ust. 7.  
 
Organem uprawnionym do rozstrzygania spraw spornych jest wyłącznie sąd. PZP i KC przewidują procedury w 
zakresie zgłaszania podwykonawców/dalszych podwykonawców i zapisy te wiążą wszystkich uczestników w 
trakcie realizacji inwestycji. 
Odpowiedź 
Zamawiający częściowo uwzględnia wniosek o zmianę § 17 ust. 8. 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w następujący sposób:  
Zapis § 19 ust. 6 lit. d załącznika nr 3 do SIWZ: 
„8. W przypadku, gdy Zamawiający zostanie zobowiązany przez organy władzy publicznej lub sąd do zapłaty na 
rzecz Podwykonawcy, zgłoszonego lub nie, jakiejkolwiek kwoty, Wykonawca, który otrzymał wynagrodzenie, 
zobowiązany będzie do jego zwrotu w terminie 7 dni od dnia wezwania. Jeżeli Wykonawca wynagrodzenia jeszcze 
nie otrzymał lub otrzymał je w części zastosowanie znajdą postanowienia ust. 7. W każdym jednak wypadku 
Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy regresu w pełnej wysokości, obejmującego także koszty 
postępowania sądowego lub koszty złożenia świadczenia do depozytu sądowego.” 
Otrzymuje brzmienie: 



 

 
 

„8. W przypadku, gdy Zamawiający zostanie zobowiązany przez sąd do zapłaty na rzecz Podwykonawcy, 
zgłoszonego lub nie, jakiejkolwiek kwoty, Wykonawca, który otrzymał wynagrodzenie, zobowiązany będzie do jego 
zwrotu w terminie 7 dni od dnia wezwania. Jeżeli Wykonawca wynagrodzenia jeszcze nie otrzymał lub otrzymał je 
w części zastosowanie znajdą postanowienia ust. 7. W każdym jednak wypadku Zamawiający może dochodzić od 
Wykonawcy regresu w pełnej wysokości, obejmującego także koszty postępowania sądowego lub koszty złożenia 
świadczenia do depozytu sądowego.”. 
 
Pytanie 103 
Prosimy o wskazanie czy zgodnie z zapisem paragrafu 18 ust 6 „Zamawiający wykonuje czynności oraz pokrywa 
koszty związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i wyposażenia, o których mowa w ust. 5, przy czym czynności 
eksploatacyjne nie będą stanowić warunku utrzymania obowiązywania gwarancji jakości” Wykonawca ma 
rozumieć, że koszty zakupu i wymiany materiałów eksploatacyjnych będzie ponosił Zamawiający? 
Odpowiedź 
Koszty zakupu i wymiany materiałów eksploatacyjnych będzie ponosił Zamawiający. 
 
Pytanie 104 
Prosimy o rozszerzenie paragrafu 18 ust 7 „Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych przedmiotu 
Umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o wadzie, a w uzasadnionym obiektywnie przypadku, 
w innym terminie, na który Zamawiający wyrazi zgodę” o termin technologicznie możliwy. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 18 ust. 7  załącznika nr 3 do SIWZ w sposób określony w pytaniu. 
 
Pytanie 105 
§1 ust. 1 lit z  definicja dotycząca należytego wykonania. Prosimy o wykreślenie zapisu: „w tym roszczeń z tytułu 
braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy”. Gwarancja 
należytego wykonania  umowy nie może zawierać  zapisów odnośnie nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcom itd. gdyż nie jest to Gwarancja Zapłaty Podwykonawcom. Zgodnie z art. 147 ust. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania oraz nienależytego 
wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ustawowe zakreślenie celu zabezpieczenia wskazuje, że 
zabezpiecza ono wszelkiego rodzaju roszczenia służące zamawiającemu w związku z niewykonaniem 
zobowiązania przez wykonawcę. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 1 ust. 1 lit. z)  załącznika nr 3 do SIWZ w sposób określony w 
pytaniu. Terminowa zapłata wynagrodzenia podwykonawcom stanowi obowiązek umowny wykonawcy, które w 
przypadku jego naruszenia może skutkować roszczeniami do zamawiającego.  
 
Pytanie 106 
Wnosimy o zmianę zapisu dotyczącego polisy OC §4 ust. 1lit.a   zmianę sumy ubezpieczenia na jedno zdarzenie 
do 10 mln.  
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 4 ust. 1 lit. b (omyłkowo wskazanego jako § 4 ust. 1 lit. a). 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w następujący sposób:  
Zapis § 4 ust. 1 lit. b) załącznika nr 3 do SIWZ: 
„b) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, za szkody 
powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przed-miotem Umowy, na kwotę 
ubezpieczenia nie niższą niż 20.000.000 zł na jedno zdarzenie i nie niższą niż 50.000.000 zł na wszystkie 
zdarzenia;” 
Otrzymuje brzmienie: 
„b) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, za szkody 
powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przed-miotem Umowy, na kwotę 



 

 
 

ubezpieczenia nie niższą niż 10.000.000 zł na jedno zdarzenie i nie niższą niż 50.000.000 zł na wszystkie 
zdarzenia;” 
 
Pytanie 107 
Prosimy o potwierdzenie, ze okres rękojmi dla robót budowlanych wynosi 60 mscy a dla przedmiotu Umowy dostaw 
36 miesięcy zgodnie z §18 ust 1 i 2. 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza, iż okres rękojmi za wady robót budowlanych jest równy okresowi gwarancji, o którym 
mowa w § 18 ust. 1, natomiast okres rękojmi za wady w zakresie dostaw oraz usług jest równy okresowi gwarancji, 
o którym mowa w § 18 ust. 2 załącznika nr 3 do SIWZ. 
 
Pytanie 108 
§19 ust.6 lit. d- Zamawiający nie może karać Podwykonawcy za niedostarczenie dokumentu, gdyż brak 
potwierdzenia zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom skutkuje wstrzymaniem zapłaty wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, w związku z tym prosimy o wykreślenie zapisu. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 19 ust. 6 lit. d)  załącznika nr 3 do SIWZ w sposób określony w 
pytaniu. 
 
Pytanie 109 
Prosimy o informację jakie grubości mają poszczególne warstwy istniejących nawierzchni. 
Odpowiedź 
Należy przyjąć zgodnie z geotechniką, na podstawie wykonanych odwiertów. 
 
Pytanie 110 
Prosimy o informację czy nawierzchnia betonowa typu 2A musi być barwiona na biało.  
Odpowiedź 
Dopuszcza się barwienie na szaro. 
 
Pytanie 111 
Prosimy o informację czy na podbudowę zasadniczą oraz pomocniczą projektowanych nawierzchni można 
zastosować zarówno kruszywo jak i przekruszony beton. Wg projektu drogowego może być to przekruszony beton, 
natomiast zgodnie z rysunkiem D-04 Przekroje typowe, należy zastosować kruszywo.  
Odpowiedź 
Do warstw podbudowy zasadniczej i pomocniczej z mieszanki niezwiązanej można stosować zarówno kruszywo 
jak i przekruszony beton, przy czym podbudowa powinna być wykonana z materiału ziarnistego zgodnego z 
wymaganiami zawartymi w Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (GDDKiA 2014) 
oraz w Wymaganiach Technicznych WT-4 Mieszanki niezwiązane (GDDKiA 2010), w szczególności w zakresie 
krzywych uziarnienia oraz własności fizyko-chemiczno-wytrzymałościowych, gwarantujących spełnienie wymagań 
w szczególności w zakresie maksymalnej zawartości pyłów, mrozoodporności, wskaźnika CBR, wtórnego modułu 
odkształcenia, uziarnienia czy zawartość ziaren przekruszonych lub łamanych. 
 
Pytanie 112 
Zamawiający w SIWZ pkt 16.2 ,,…. Za każdą dodatkową robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 
10 000 000,00 zł brutto polegającej na budowie/ przebudowie /remoncie hali produkcyjnej/przemysłowej w której 
to powyższa osób posiada doświadczenie jako kierownik budowy, Wykonawca otrzyma punkt…Osoba wskazana 
w niniejszym kryterium winna być wskazana także jako osoba na spełnienie warunku określonego w punkcie 
6.1.2.c) SIWZ’’ prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca w wykazie robót na potwierdzenie kryterium oceny w 
zakresie doświadczenia kierownika budowy może wskazać robotę budowlaną która podlega ocenie również na 
spełnienie warunku określonego w pkt 6.1.2c) siwz i ta wskazana robota budowlana na spełnienie warunku 



 

 
 

określonego w pkt 6.1.2.c) będzie podlegać punktacji w kryterium oceny  zgodnie z pkt 16.2. 
Odpowiedź 
1. W oparciu o kryterium „Doświadczenie kierownika budowy”, Zamawiający przyzna punkty nie za robotę 
budowlaną, a za doświadczenie kierownika budowy w realizacji kolejnych robót budowlanych. 
2. Osoba wskazana do oceny w tym kryterium winna być wskazana także jako osoba na spełnienie warunku 
określonego w punkcie 6.1.2.c), (czyli figurować w wykazie osób). 
3. Zamawiający potwierdza, że robota budowlana w którą legitymuje się kierownik budowy na potrzeby kryterium 
„Doświadczenie kierownika budowy”, może być przedstawiona przez wykonawcę w wykazie robót budowlanych, 
na spełnienie warunku udziału w postępowaniu. 
 
 
Pytanie 113 
Prosimy o informacje dotyczące stanowisk szybkiego tankowania: 
Idea „szybkiego tankowania” polega na załadunku gazu sprężonego w magazynie (wiązka butli) do zbiornika 
pojazdu na zasadzie różnicy ciśnień.  
a) Na schemacie pokazano połączenie dwóch stanowisk szybkiego tankowania bezpośrednio do kontenera 
sprężarki. Czy nie powinno być połączone z magazynem ? 
b) Czy magazyn gazu ma konstrukcję trzysekcyjną ? 
c) Jaka rura została zaprojektowana do połączenia stanowisk szybkiego tankowania z magazynem / sprężarką 
d) Czy podwójne stanowisko tankowania zasilane z 3 jest stanowiskiem szybkiego tankownia? Jeśli tak to jaka rura 
została zaprojektowana do połączenia z magazynem gazu ? 
e) Czy dystrybutory szybkiego tankowania wchodzą w zakres oferty?  
Odpowiedź 
Stacja LCNG i CNG jest poza zakresem zadania. W zakresie jest wyłącznie instalacja gazowa wolnego tankowania 
placu manewrowego i instalacja zewnętrzna doprowadzająca gaz do lakierni.  
Dystrybutory szybkiego tankowania wchodzą w zakres oferty. 
 
Pytanie 114 
Ze względu na brak szczegółowych informacji odnośnie wzrostu cen energii elektrycznej prosimy o przedłużenie 
terminu złożenia oferty na dzień 31.01.2019r. Przedłużenie terminu ma na celu uzyskanie realnych cen materiałów 
które w niektórych przypadkach mogą znacząco i niepotrzebnie zawyżyć wartość oferty. 
Odpowiedź 
Jak na pytanie nr 19. 
 
Pytanie 115 
Czy zamawiający zaakceptuje zmianę klasy betonu oraz jego koloru z białego na szary ? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie akceptuje zmiany klasy betonu. 
Zamawiający akceptuje zmianę koloru na szary. 
 
Pytanie 116 
Czy płyty dachowe hali napraw należy wypiaskować w całości czy tylko usunąć luźno odpadające płaty farby i 
przemalować ? 
Odpowiedź 
Należy usunąć luźno odpadające płaty farby i przemalować. 
 
Pytanie 117 
Co należy zrobić ze zwichrowanymi elementami konstrukcji dachu w szczególności chodzi o stężenia i krzyżulce 
prętowe ?  
Odpowiedź 



 

 
 

W zależności od stopnia zwichrowania – wymienić lub wyprostować. W razie wątpliwości zawezwać projektanta. 
Dach wymaga oględzin po rozpoczęciu robót przez uprawniona osobę Wykonawcy, elementy brakujące 
(zdemontowane pręty lub łączniki) do uzupełnienia, elementy skrzywione i zwichrowane do prostowania lub 
wymiany. Inne stwierdzone uszkodzenia - do decyzji podczas robót. Całość do antykorozji. 
 
Pytanie 118 
Kto jest właścicielem zdemontowanych elementów stalowych ? 
Odpowiedź 
Właścicielem zdemontowanych elementów stalowych pozostaje Zamawiający. 
 
Pytanie 119 
Proszę o podanie informacji dla jakich budynków ma być zapewniony dojazd oraz na jaki czas można zablokować 
dojazd ze względu na wykonywanie nawierzchni oraz podbudów ? 
Odpowiedź 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu czasowej organizacji ruchu do zatwierdzenia. 
 
Pytanie 120 
Prosimy o informację czy w zakresie opracowania jest brama na wjeździe z ulicy Fabrycznej. Jeśli tak, prosimy o 
specyfikację. 
Odpowiedź 
Brama na wjeździe z ulicy Fabrycznej poza zakresem zamówienia. 
 
Pytanie 121 
Prosimy o informację czy w zakresie opracowania są kontenery na odpady. 
Odpowiedź 
Kontenery na odpady będą dzierżawione przez Zamawiającego z firmy odbierającej odpady. 
 
Pytanie 122 
Umowa par 14 ust.5 
Prosimy o wyjaśnienie zapisów umownych tak, aby możliwe było rozliczanie w cyklu miesięcznym zgodnie z 
rzeczywistym zaawansowaniem prac lub zgodnie z elementami określonymi przez Wykonawcę w HRF. 
Odpowiedź 
Treść § 14 ust. 5 załącznika nr 3 do SIWZ nie stoi w sprzeczności z przyjętym miesięcznym cyklem płatności za 

zrealizowane prace, w związku z czym Zamawiający nie dokonuje zmiany treści § 14 ust. 5. 

 
Pytanie 123 
Umowa par 14 ust.5 
Prosimy o wyjaśnienie zapisów umownych poprzez ustalenie maksymalnego terminu na dokonanie odbioru 
końcowego bez wad istotnych na 14 dni od daty rozpoczęcia odbioru. 
Odpowiedź 
Jak na pytanie nr 103. 

 
Pytanie 124 
Umowa par 14 ust.7 lit. a 
Wnosimy o wyjaśnienie zapisów umownych tak, aby dokumentowanie zapłaty Podwykonawcom dotyczyło jedynie 
wynagrodzenia wymagalnego tj. takiego którego termin zapłaty już  upłynął. Ponadto wnosimy o umożliwienie 



 

 
 

przedkładania dowodów zapłaty podwykonawcom przez Wykonawcę, jeżeli otrzymanie takiego oświadczenia jest 
niemożliwe z winy podwykonawcy. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 14 ust. 7 Załącznika nr 3 do SIWZ.  

 
Pytanie 125 
Umowa par 20 ust.8 lit. a 
Wnosimy o wyjaśnienie postanowień umownych poprzez usunięcie słów „uporczywie i celowo” oraz „bezspornych”. 
Ponadto wnosimy o wprowadzenie prawa Wykonawcy do wstrzymania robót w terminie 14 dni od daty 
wymagalności niezapłaconej przez Zamawiającego faktury Wykonawcy. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 20 ust. 8 lit. a). 

 
Pytanie 126 
Umowa par 19.6 lit.a 
Prosimy o wyjaśnienie zapisów umownych poprzez ustalenie kary umownej w par. 19.6 lit a na poziomie 10%. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 19 ust. 6 lit. a). 

 
Pytanie 127 
Umowa par 19.6 lit.b 
Prosimy o wyjaśnienie zapisów umownych w par. 19.6 lit b poprzez zmiany słowa „opóźnienie” na „zwłoka”. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 19 ust. 6 lit. b). 

 
Pytanie 128 
Umowa par 19.6 lit.d 
Prosimy o wyjaśnienie zapisów umownych poprzez odniesienie wysokości sankcji w par. 19.6 lit d do 
wynagrodzenia podwykonawcy – 0,05% wynagrodzenia danego podwykonawcy. Zwracamy uwagę, iż obecny 
poziom sankcji może wielokrotnie przekraczać wartość umowy z podwykonawcą wobec którego dopuszczono się 
przewinienia. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 19 ust. 6 lit. d). 

 
Pytanie 129 
Umowa par 19.9 i par 19.10  
W kontekście zapisów umownych par. 19.9 oraz 19.10, prosimy o wyjaśnienie zapisów umownych poprzez 
ustalenie limitu kar umownych odpowiednio 10% oraz 20%. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 19 ust. 9 i 10. 

 
Pytanie 130 
Umowa par 19 
W kontekście wyroku KIO Sygn. akt KIO/UZP 1698/10 wskazującego, iż jakkolwiek gospodarzem postępowania 
jest Zamawiający, to nie oznacza, że postanowienia umowy mogą być korzystne tylko dla jednej stron oraz mając 
na uwadze wyrażony w wyroku pogląd, iż wprowadzenie zapisów dotyczących określonych kar umownych w 
przypadku naruszenia przez Zamawiającego postanowień umowy nie niweczy celu zaspokojenia określonych 
potrzeb publicznych, a dyscyplinowanie stron celem prawidłowego wykonania umowy dotyczy w równej mierze obu 
stron umowy, czy Zamawiający akceptuje ustanowienie kar dla Zamawiającego z tytułu (1) opóźnienia przekazania 
placu budowy, (2) opóźnienia odbioru, (3) odstąpienia od Umowy z przyczyn Zamawiającego innych, niż określone 



 

 
 

w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w wysokości adekwatnej do płaconych za opóźnienie i odstąpienie 
z przyczyn Wykonawcy? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Załącznika nr 3 do SIWZ, o której mowa w pytaniu.  

 

Pytanie 131 
SIWZ pkt. 6.1.1 lit.b 
Wnosimy o wyjaśnienie jaki wskaźnik jest jednym z kryteriów sprawdzających sytuację ekonomiczną lub finansową. 
Zwracamy uwagę, iż wskazany przez Zamawiającego sposób wyliczania dotyczy wskaźnika płynności bieżącej, a 
nie szybkiej. Ponadto wnosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w sytuacji, gdy Wykonawca przygotowuje 
sprawozdania finansowe wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdań Finansowych (MSSF), które są różne 
od Polskich Standardów Rachunkowości (PSR) Finansowej, przedstawi wyliczenie w oparciu o wyniki 
przekształcone właśnie do PSR. W poprzednim przetargu Zamawiający zaakceptował takie podejście do wyliczenia 
wskaźnika. 
Odpowiedź 
Jak na pytanie nr 2. 
 
Pytanie 132 
Umowa par 20 ust. 5 i par 21 ust.10 
Wnosimy o doprecyzowanie postanowień umownych tak, aby w przypadku odstąpienia z przyczyn, za które nie 
odpowiada Wykonawca, Zamawiający poniósł koszty rozwiązania umów z podwykonawcami i dostawcami – 
zapłatę za zamówione i niemożliwe do odwołania dostawy; koszty  kar z tytułu rozwiązania umów z dostawcami i 
podwykonawcami oraz kary z tytułu odstąpienia od Umowy w wysokości adekwatnej do płaconej przez 
Wykonawcę. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyrażą zgody na zmianę treści § 20 ust. 5 i § 21 ust. 10 załącznika nr 3 do SIWZ. 

 
Pytanie 133 
Umowa paragraf 14 p. 7.a 
Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z art. 143a ust. 1 pkt 1 PZP dokumenty dotyczące Podwykonawców z § 14 
ust. 7 pkt a i c Wzoru Umowy dotyczą tylko wymagalnych należności podwykonawców (tak jak w § 16 ust. 4 Wzoru 
Umowy). 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, iż dokumenty dot. rozliczeń z podwykonawcami, o których mowa w § 14 ust. 7 lit. a) i c) 
nie dotyczą wyłącznie należności wymagalnych. Istotą kontroli nad wywiązywaniem się przez Wykonawcę z 
obowiązków zapłaty podwykonawcom jest możliwość skutecznej weryfikacji zapłaty za odbieraną część prac. 
 
Pytanie 134 
Umowa paragraf 19 p. 1 
Wnosimy o wykreślenie z §19 ust. 1 Wzoru Umowy zapisu: „niezależnie od powstania szkody”. Takie uregulowanie 
umowne instytucji kary umownej jest sprzeczne z jej kodeksową regulacją przewidzianą w art. 483 §1 zd. 1 
Kodeksu cywilnego i wskazywaną w doktrynie oraz orzecznictwie funkcją kompensacyjną kary umownej. Kara 
umowna nie może być oderwana od szkody, bo stanowi ona dla wierzyciela surogat odszkodowania z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Świadczenie kary umownej prowadzi 
zatem do naprawienia w całości lub części szkody powstałej po stronie wierzyciela. Jak zauważono w wyr. SA w 
Szczecinie z 23.9.2014 r. (I ACa 347/14, Legalis), w modelu kary umownej przyjętym w KC prymat należy przyznać 
funkcji kompensacyjnej, gdyż jest ona odszkodowaniem, którego swoistość polega na uprzednim zryczałtowaniu. 
Taki zapis umowny budzi wątpliwości również w związku z bezwzględnie obowiązującym przepisem art. 484 § 2 
kodeksu cywilnego (Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia 
kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana.), umożliwiający tzw. 



 

 
 

miarkowanie kar umownych. W wyroku z dnia 13.2.2014 r. (V CSK 45/13), SN podkreślił, iż w przypadkach dużej 
dysproporcji między wysokością zastrzeżonej kary umownej a chronionym za jej pomocą interesem wierzyciela 
dopuszczalne jest zmniejszenie, czyli tzw. miarkowanie, kary umownej przez sąd na żądanie dłużnika. Zgodnie z 
art. 484 § 2 KC dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, gdy zobowiązanie zostało w znacznej części 
wykonane lub gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. Przepis ten ogranicza autonomię woli stron w 
kształtowaniu kary umownej. Ma charakter bezwzględnie obowiązujący. Strony zastrzegając karę umowną nie 
mogą wyłączyć jej miarkowania przez sąd na podstawie art. 484 § 2 KC. Przy ocenie, czy zastrzeżona kara umowna 
jest rażąco wygórowana nie wyklucza się uwzględnienia relacji między wysokością zastrzeżonej kary umownej a 
wysokością wynagrodzenia należnego stronie zobowiązanej do zapłaty kary umownej, za zasadnicze jednak 
kryterium tej oceny uznaje się stosunek wysokości zastrzeżonej kary umownej do wysokości szkody doznanej 
przez wierzyciela. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie podziela stanowiska wykonawcy i w związku z tym nie wyraża zgody na zmianę § 19 ust. 1 

załącznika nr 3 do SIWZ.    

 
Pytanie 135 
Umowa par. 19 p. 6a  
Wnosimy o zmianę powyższego zapisu na „odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron z winy Wykonawcy, 
w wysokości 10% Wartości Umowy”. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 19 ust. 6 lit. a). 

 
Pytanie 136 
Umowa par. 19 c 
Wnosimy o zmianę „opóźnienia” na „zwłokę”. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 19 ust. 6 lit. c). 

 
Pytanie 137 
Umowa par. 19p d 
Wnosimy o zmianę z 20.000 na 5.000 zł. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 19 ust. 6 lit. d) w sposób wskazany w pytaniu.  

 
Pytanie 138 
Umowa par. 19p e 
Wnosimy o zmianę na 5.000 zł. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 19 ust. 6 lit. e). 

 
Pytanie 139 
Umowa par. 19p f  
Wnosimy o zmianę na 5.000 zł. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 19 ust. 6 lit. f). 

 
Pytanie 140 
Umowa par. 19p h 



 

 
 

Wnosimy o wykreślenie tego punktu jako sprzecznego z zasadą określoności kar umownych, dla których źródłem 
nie mogą być nieokreślone polecenia Inżyniera Kontraktu. W przypadku braku zgody  wnosimy o obniżenie kary 
do 5.000 zł. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 19 ust. 6 lit. h). 

 
Pytanie 141 
Umowa par. 19p i 
Wnosimy o wykreślenie tego punktu jako sprzecznego z zasadą określoności kar umownych. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 19 ust. 6 lit. i). 

 
Pytanie 142 
Umowa par. 19p j 
Wnosimy o wykreślenie tego punktu jako sprzecznego z zasadą określoności kar umownych. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 19 ust. 6 lit. j). 

 
Pytanie 143 
Umowa par. 19 p.10 
Wnosimy o wykreślenie punktu 11, jako niezgodnego z zasadą niełączenia kar umownych za niewykonanie umowy 
(odstąpienie od umowy) i nienależyte wykonanie umowy (opóźnienia w realizacji. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 19 ust. 10. 

 
Pytanie 144 
Umowa par. 23 p.7 
Prosimy o potwierdzenie, że powyższy zapis dotyczy tylko przedłużenia terminu realizacji Umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, a więc że Wykonawca nie będzie ponosił nieokreślonych kosztów przedłużenia 
budowy zawinionego przez Zamawiającego, co byłoby sprzeczne z art. 473 § 2 KC. 
Odpowiedź 
Zgodnie z § 23 ust. 7 załącznika nr 3 do SIWZ Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zapłatę przez 

Zamawiającego kosztów ogólnych, tj. kosztów związanych bezpośrednio lub pośrednio z funkcjonowaniem 

Wykonawcy na budowie (w szczególności: koszty zaplecza Wykonawcy, koszty obsługi biurowej i nadzoru 

geodezyjnego, koszty pracownicze), chyba że przedłużenie terminu realizacji Umowy nastąpi z wyłącznej winy 

Zamawiającego. 

 
Pytanie 145 
Umowa par 2 p.3 
Wnosimy o wykreślenie tego punktu, ponieważ to Zamawiający jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie 
i jednoznaczne określenie SIWZ oraz Umowy i nie może przerzucać na Wykonawcę ryzyka wynikającego ze 
spowodowanych przez Zamawiającego wątpliwości interpretacyjnych.  
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na usuniecie § 2 ust. 3 załącznika nr 3 do SIWZ. 

 
Pytanie 146 
Umowa par2 p.4 
Prosimy o potwierdzenie, że obowiązek sprawdzenia dokumentacji projektowej przez Wykonawcę i zrzeczenie 
roszczeń, o którym mowa w § 2 ust. 4 Umowy nie dotyczy sytuacji, w których do wykrycia błędów wymagane jest 



 

 
 

posiadanie wiadomości specjalnych z zakresu projektowania, a więc skutki błędów projektowych, których 
Wykonawca nie mógł wykryć mimo dołożenia należytej staranności, nie będą obciążać Wykonawcy. 
Prosimy również o potwierdzenie, że zobowiązanie umowne Wykonawcy nie obejmuje odpowiedzialności za błędy 
projektowe w dokumentacji projektowej Zamawiającego, a więc Wykonawca nie ma obowiązku sprawdzenia 
projektu w zakresie, który wymaga specjalistycznych obliczeń oraz wiedzy z zakresu projektowania. Ponieważ 
projekt jest po stronie Zamawiającego, to nie może być zadaniem Wykonawcy drobiazgowa analiza projektu przed 
złożeniem oferty w celu wykrycia jego ewentualnych wad. Obowiązkiem Wykonawcy robót budowlanych jest 
prawidłowe odczytanie projektu i realizacja inwestycji zgodnie z jego założeniami oraz z zasadami sztuki 
budowlanej (tak m. in. orzeczenie SA w Katowicach z dnia 17 czerwca 2015 r. o sygn. akt V ACa 731/14). W 
związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że zapis § 5 ust. 2 Umowy nie prowadzi do rozszerzenia 
odpowiedzialności Wykonawcy ponad odpowiedzialność ustawową z art. 651 k.c., a zatem Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności za projekt. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego (wyrok z 27.03.2000 r., III CKN 629/98), 
„Wykonawca nie ma obowiązku szczegółowego sprawdzenia dostarczonego projektu w celu wykrycia jego wad.” 
Odpowiedź 
Zamawiający uwzględnia częściowo wniosek Wykonawcy o doprecyzowanie treści § 2 ust. 4 załącznika nr 3 do 
SIWZ.  
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w następujący sposób:  
Zapis § 2 ust. 4 załącznika nr 3 do SIWZ: 
„Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszelkimi dokumentami dotyczącymi zakresu robót, w tym 
Dokumentacją Projektową oraz SIWZ i oświadcza, że nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń, w związku z czym 
Wykonawca nie jest upoważniony do wysuwania jakichkolwiek roszczeń w związku z wykryciem ewentualnych 
sprzeczności, błędów lub niejasności.” 
Otrzymuje brzmienie: 
„Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszelkimi dokumentami dotyczącymi zakresu robót, w tym 
Dokumentacją Projektową oraz SIWZ i oświadcza, że nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń, w związku z czym 
Wykonawca nie jest upoważniony do wysuwania jakichkolwiek roszczeń w związku z wykryciem ewentualnych 
sprzeczności lub błędów, chyba że wynikają one z wadliwego sporządzenia Dokumentacji Projektowej, których 
Wykonawca nie mógł wykryć mimo dołożenia należytej staranności.”. 
 
Pytanie 147 
Umowa par. 3 - brak puntu 12,13 umowy. Prosimy o uzupełnienie. 
Odpowiedź 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w następujący sposób:  

1. Zmianie ulega oznaczenie jednostek redakcyjnych w § 3 Załącznika nr 3 do SIWZ w ten sposób, że 
jednostki oznaczone jako ustępy 14-30 otrzymują oznaczenie odpowiednio ustępów 12-28.  

2. Zapisy § 3 ust. 19 i 20: 
„19. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 
wykazu pracowników, tj. wykazu osób zatrudnionych u Wykonawcy lub Podwykonawcy na podstawie umowy o 
pracę, które będą uczestniczyły w wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 18. Wykonawca zobowiązuje 
się każdorazowo aktualizować wykaz pracowników przed przystąpieniem do wykonywania czynności, o których 
mowa w ust. 18, przez kolejne osoby, z pomocą których Wykonawca lub Wykonawca wykonywać będą przedmiot 
Umowy.  
20. Wraz z wykazem oraz aktualizacją wykazu, o którym mowa w ust. 19, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu kopie umów o pracę z osobami, o których mowa w ust. 18, zawierających imię i nazwisko osób, 
datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu.” 
 Otrzymują brzmienie: 
„17. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 
wykazu pracowników, tj. wykazu osób zatrudnionych u Wykonawcy lub Podwykonawcy na podstawie umowy o 
pracę, które będą uczestniczyły w wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 16. Wykonawca zobowiązuje 



 

 
 

się każdorazowo aktualizować wykaz pracowników przed przystąpieniem do wykonywania czynności, o których 
mowa w ust. 16, przez kolejne osoby, z pomocą których Wykonawca lub Wykonawca wykonywać będą przedmiot 
Umowy.  
18. Wraz z wykazem oraz aktualizacją wykazu, o którym mowa w ust. 17, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu kopie umów o pracę z osobami, o których mowa w ust. 16, zawierających imię i nazwisko osób, 
datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu.” 
 
Pytanie 148 
Umowa par3 ust.17  
W zakresie określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania dokumentów 
niezbędnych na potrzeby rozliczeń Projektu POIS oraz wyjaśnień w zakresie opóźnień w wykonaniu prac w 
stosunku do Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.  
Powołując się na art. 29 PZP i obowiązek jednoznacznego określenia przez Zamawiającego przedmiotu 
zamówienia, wnosimy o wyjaśnienie zakresu obowiązku sporządzania dokumentów niezbędnych na potrzeby 
rozliczeń Projektu POIS, tak by koszty tych prac mogły zostać uwzględnione przez Wykonawcę w ofercie. 
Odpowiedź 
Obowiązek Wykonawcy określony w § 3 ust. 17 Umowy odnosi się wyłącznie do sporządzania dokumentów 

związanych ze sprawozdawczością Wykonawcy co do przebiegu wykonywania przedmiotu Umowy, co stanowi 

normalne uprawnienie Zamawiającego, jako inwestora. 

 
Pytanie 149 
Umowa par. 16 punkt 2b 
Wnosimy o zmianę na: „Terminy zwolnienia gwarancji należytego wykonania umowy określone w umowach 
zawartych pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą nie mogą upływać później niż 60 dni od terminów zwolnienia 
gwarancji należytego wykonania umowy zawartych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą”. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 16 ust. 2 lit. b) załącznika nr 3 do SIWZ.  

 
Pytanie 150 
Umowa par.16 p2i 
Wnosimy o wykreślenie zapisu punktu i) w całości jako rażąco naruszającego zasadę swobody umów i równowagę 
stron umowy. Zamawiający ogranicza Wykonawcy możliwość potrącenia ustawowego w stosunku do 
Podwykonawcy, podczas gdy Zamawiający rozszerza sobie prawo do potrącania umownego nawet z 
niewymagalnych należności Wykonawcy (§ 14 ust. 14 Wzoru Umowy).  
Odpowiedź 
Zamawiający  uwzględnia wniosek Wykonawcy. 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w następujący sposób:  

1. W § 16 ust. 2 Umowy usuwa się lit. i). 
2. W związku ze zmianą, o której mowa w pkt 1, oznaczenia jednostek redakcyjnych w § 16 ust. 2 ulega 

odpowiednio zmianie w ten sposób, że dotychczasowe lit. j) – s) otrzymują oznaczenie od i) – r).  
 
Pytanie 151 
Umowa par.20 p.8 
Wnosimy o wykreślenie słowa: „bezspornych”. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 20 ust. 8 załącznika nr 3 do SIWZ 
 
Pytanie 152 
Umowa par. 21 p. 3 



 

 
 

Wnosimy o zmianę z: 
 „Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia na własny koszt Terenu Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania Terenu Budowy 
Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
Na: 
 „Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia na koszt strony odpowiedzialnej za przyczynę odstąpienia, 
Terenu Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do 
protokolarnego przekazania Terenu Budowy Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o 
odstąpieniu od umowy”. 
Odpowiedź 
Zgodnie z § 3 ust. 11 załącznika nr 3 do SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na własny koszt 
oraz odpowiedzialność Terenu Budowy przez cały okres realizacji inwestycji i postanowienie § 21 ust. 3 stanowią 
wyłącznie doprecyzowanie tego zobowiązania Wykonawcy. 
 
Pytanie 153 
Umowa par.21 p.9 
Wnosimy o zmianę na: „W przypadku odstąpienia od Umowy wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem 
wykonanej części przedmiotu Umowy od dnia odstąpienia do dnia przekazania Terenu Budowy ponosi strona 
odpowiedzialna za przyczynę odstąpienia”. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 21 ust. 9 załącznika nr 3 do SIWZ. 

 
Pytanie 154 
W opisie technicznym nie wyłączono z zakresu objętego opracowaniem oznakowania graficznego elewacyjnego 
dla stacji diagnostycznej i lakierni. Ponieważ obiekty: stacja diagnostyczna i lakiernia są wyłączone z zakresu 
wyceny, prosimy o potwierdzenie czy oznakowania graficzne elewacyjne należy wyceniać czy nie. 
Odpowiedź 
Oznakowania graficzne elewacyjne lakierni i stacji diagnostycznej są poza zakresem zamówienia. 
 
Pytanie 155 
Okna wg zestawienia (A/01/28) określono w systemie PCV. Niektóre z okien powinny posiadać klasę odporności 
ogniowej EI60. Obecnie na rynku nie ma w standardzie okien PCV z klasą odporności ogniowej. 
Prosimy o potwierdzenie, że Inwestor dopuszcza zastosowanie innego systemu dla wszystkich okien 
zaprojektowanych w systemie PCV. 
Odpowiedź 
Okna o odporności EI60, które błędnie wpisano jako PCV należy wykonać z aluminium. Pozostałe zgodnie z 
zestawieniem. 
 
Pytanie 156 
Na rzucie parteru (A/01/01) w osiach A/2-7 (elewacja południowa) są okna o wymiarach 200/150 w ilości 6szt. Dla 
jednego nadano oznaczenie O1/01 z EI60 i wyszczególniono w zestawieniu w ilości 1szt., ale bez klasy odporności 
ogniowej. Dla pozostałych 5szt. okien nie nadano żadnego oznaczenia i nie wyszczególniono w zestawieniu.  
Prosimy o potwierdzenie czy okno O1/01 w ilości 1szt. ma być wycenione w klasie odporności ogniowej EI60, a 
pozostałe 5szt. okien przyjąć jako okna O1/01 bez klasy odporności. W przeciwnym wypadku prosimy o 
poprawienie zestawienia, jakie należy przyjąć do wyceny. 
Odpowiedź 
Do wyceny należy przyjąć O1/01 z EI60 1 sztuka, pozostałe okna - istniejące- są poza zakresem wyceny. 
 
Pytanie 157 



 

 
 

Na rzucie piętra (A/01/06) w osiach A/2-7 (elewacja południowa) są okna w ilości 7szt. o wymiarach 200/120, dla 
których nie podano żadnego oznaczenia i nie ujęto w zestawieniu. Prosimy o podanie parametrów i informację, czy 
w/w okna są w zakresie wyceny. 
Odpowiedź  
Okna w osi A/2-7 7 – wszystkie istniejące – są poza zakresem wyceny. 
 
Pytanie 158 
Na rysunku A/01/01 jest 48 odbojnic Od1/01. Dwie z nich są przy lakierni będącej poza zakresem. Czy w wycenie 
należy ująć 2 odbojnice przy lakierni? 
Odpowiedź 
Nie należy ujmować odbojnic przy lakierni. 
 
Pytanie 159 
Na rysunku PZT/14 w Uwagach do rysunku oraz w opisie technicznym dla zagospodarowania terenu jest informacja 
o 38 dystrybutorach. Jest to niezgodne z założeniem z branży sanitarnej, gdzie są 24 dystrybutory.  
a) Prosimy o  wyjaśnienie rozbieżności i podanie poprawnej ilości dystrybutorów 
b) Zgodnie z dokumentacją należy zastosować po 2 odbojnice przy każdym dystrybutorze. Prosimy o wyjaśnienie, 
czy należy wykonać 2*38 = 72szt odbojnic, czy 2*24 = 48 szt odbojnic. 
Odpowiedź 
Należy wykonać:  
a) 24 dystrybutory 
b) 48 odbojnic 
 
Pytanie 160 
Czy roślinność na kratach elewacyjnych jest zakresem oferty? 
Odpowiedź 
Roślinność na kratach elewacyjnych jest w zakresie oferty. 
 
Pytanie 161 
Prosimy o potwierdzenie, że odciąg spalin jest poza zakresem oferty. Na rysunku A/01/04-Rzut parteru-aranżacja 
technologiczna są dwie sprzeczne informacje. W tabelce jest poza zakresem, a na samym rysunku jest w zakresie. 
Odpowiedź 
Odciąg spalin jest w zakresie oferty. 
 
Pytanie 162 
W opisie technicznym opisano czujniki gazu CO, propan-butan i ziemnego (t10, t11, t12) jako objęte przedmiotem 
zamówienia. Natomiast z rysunku A/01/04 wynika, że w/w czujniki są poza zakresem. Prosimy o potwierdzenie, że 
czujniki są poza zakresem wyceny. 
Odpowiedź 
Czujniki gazu CO, propan-butan i ziemnego (t10, t11, t12) nie są objęte przedmiotem zamówienia.  
 
Pytanie 163 
Z zestawienia dla okien i fasad wewnętrznych (A/01/33, A/01/34) wynika, że należy zastosować podwójne szklenie. 
Z uwagi na brak wymagań akustycznych i termicznych podwójne szklenie jest wymagane. Prosimy o potwierdzenie 
możliwości przyjęcia w wycenie pojedynczych szkleń dla okien i fasad wewnętrznych. 
Odpowiedź 
Należy zastosować szklenie podwójne. 
 
Pytanie 164 



 

 
 

Na wizji lokalnej otrzymaliśmy informację o konieczności funkcjonowania podczas budowy co najmniej 3 stanowisk 
naprawczych wyposażonych w kanał w budynku hali napraw. Po oględzinach stwierdzamy, że korzystanie w 
trakcie prac ze stanowisk naprawczych znacznie zwiększy koszty budowy i może wydłużyć czas realizacji.  
1. Powodem zwiększenia kosztów będą m.in.: 
- zabezpieczenia bhp w postaci dodatkowych pełnych wygrodzeń stanowisk naprawczych, niezbędne z uwagi na 
bliskie sąsiedztwo prowadzenia prac rozbiórkowych i remontowych 
- zwiększenia pracochłonności prac budowlanych z uwagi na podział na mniejsze zakresy i konieczność ich 
wykonywania w większych odstępach czasu (wielokrotna mobilizacja sił i sprzętu)  
2. Na wydłużenie realizacji wpływa m.in.: 
- konieczność przeprowadzenia odrębnej procedury odbiorowej  (PSP, PIS, PINB) dla stanowisk naprawczych, w 
celu przekazania ich do użytkowania, 
- rozpoczęcie prac rozbiórkowych i remontowych (m.in. wzmocnienie dachu, wykonanie pokrycia, rozbiórka 
istniejących posadzek, itd.) w obszarze dotychczas użytkowanych stanowisk naprawczych dopiero po oddaniu do 
użytkowania nowych stanowisk w obiekcie hali napraw. 
W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Hala Napraw zostanie w całości przekazana Wykonawcy do 
realizacji prac budowlano -montażowych bez etapowania. 
Odpowiedź 
Hala Napraw nie zostanie w całości przekazana Wykonawcy do realizacji prac budowlano-montażowych. Należy 
zapewnić dostęp do co najmniej 3 stanowisk naprawczych wyposażonych w kanał w budynku hali napraw.  
 
Pytanie 165 
Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z opisem technicznym dotyczącym zbiorników ppoż. ścianki szczelne użyte 
do zabezpieczenia wykopu mają być wycenione jako tracone. 
Odpowiedź 
Projekt wykonania oraz zabezpieczenia wykopu wraz z projektem odwodnienia terenu robót opracuje Wykonawca 
na podstawie warunków lokalnych, rzeczywistego poziomu wód gruntowych, lokalizacji urządzeń obcych, ruchu 
technologicznego itp. W przypadku zabezpieczenia wykopu za pomocą ścianek szczelnych, nie dopuszcza się 
usunięcia ich po zakończeniu budowy, ze względu na możliwość rozluźnienia zasypki inżynierskiej. 
 
Pytanie 166 
W nawiązaniu do wizji lokalnej z dnia 14.12.2018 prosimy o potwierdzenie, że chodnik znajdujący się w południowej 
części zajezdni autobusowej jest poza zakresem przedmiotu zamówienia. 
Odpowiedź 
Chodnik po południowej części zajezdni (wskazany na wycinku rysunku PZT/01 poniżej) jest objęty przedmiotem 
zamówienia. 

 
 



 

 
 

Pytanie 167 
W nawiązaniu do poprzedniego pytania, prosimy o korektę rysunku zagospodarowania terenu  PZT/01 oraz planu 
sytuacyjnego nawierzchni drogowej D-02.2 wynikającą ze zmiany lokalizacji chodnika znajdującego się w 
południowej części zajezdni autobusowej. 
Odpowiedź 
Przytoczony chodnik należy wykonać zgodnie z rysunkami branży drogowej D-02.2 – PLAN SYTUACYJNY oraz 
b. architektonicznej PZT/01-PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 
 

Na podstawie art. 12a ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp, zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. 
Nowy termin składania ofert 15.01.2018 r. godz. 10:15, 
nowy termin otwarcia ofert 15.01.2018 r. godz. 10:30. 
Analogicznie w związku z powyższym zmianie ulegają punkty 13.17,14.1 SIWZ w zakresie dat.  

 

Informujemy, iż stanowisko zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym 

przekazano SIWZ oraz udostępniono je na stronie internetowej 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/177822 

Integralną część niniejszego pisma stanowią: 

 

1. załącznik nr 1 – Mapka z zaznaczeniem wydzielonego miejsca na zaplecze 

wykonawcy. 

2. załącznik nr 2 – Zestawienie obciążeń na połać dachową. 

3. załącznik nr 3 – Pozwolenie na budowę. 

4. załącznik nr 4 – Detale attyki. 
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