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Nowy Sącz, 28 kwiecień 2021 r. 
Nr sprawy: NIK.271.1.2021 

 

Otrzymują: 
Wykonawcy w postępowaniu 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówień publicznych, prowadzonych w trybie przetargu   

nieograniczonego pn. REALIZACJA OBIEKTU STADIONU MIEJSKIEGO W NOWYM SĄCZU przy ul. 
Kilińskiego wraz z wyposażeniem, infrastrukturą i zagospodarowaniem terenów i otoczenia 
obiektu – realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. 

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

I. Na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, zamawiający Nowosądecka Infrastruktura 
Komunalna sp. z o.o., Rynek 1,  33-300 Nowy Sącz, zwany dalej „Zamawiającym” udostępnia treść 
zapytań wraz z wyjaśnieniami, gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków 
zamówienia, zwanej dalej „specyfikacją” lub „SWZ”. 
 
Pytanie 1 Wykonawcy: 
Dotyczy. Wzór umowy §2 ust. 7 pkt a) 
Prosimy o zwiększenie kwoty maksymalnej franszyzy redukcyjnej do wysokości 5.000,00 zł na każde 
zdarzenie w odniesieniu do szkód w mieniu, a dla klauzul dodatkowych 10% szkody nie mniej niż 
5.000,00 zł na każdą szkodę. Uprzejmie informujemy, że z uwagi na odpowiedzialność Generalnego 
Wykonawcy wynikającą z art. 435 kodeksu cywilnego, koszt franszyzy redukcyjnej, co do zasady, będzie 
kosztem ponoszonym przez Generalnego Wykonawcę. Zaproponowane w niniejszym pytaniu franszyzy 
redukcyjne są franszyzami nieodbiegającymi od standardów rynkowych mających zastosowanie w 
ubezpieczeniach inwestycji o podobnym charakterze i wielkości. Zawarcie ubezpieczenia z franszyzami 
w wysokości wskazanej przez Zamawiającego może nie być wykonalne lub w najlepszym wypadku 
będzie wiązać się z niewspółmiernie wysoką składką ubezpieczeniową, która wpłynie na wysokość ceny 
ofertowej. 
Odpowiedź 1 Zamawiającego: 
Załącznik nr 1 do SWZ: Wzór umowy, w §2 ust. 7 pkt a) otrzymuje brzmienie: 
a) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej – suma 
gwarancyjna ubezpieczenia min. 20 000 000 zł ( dwadzieścia milionów ) – franszyza redukcyjna nie 
więcej niż 5000 zł na każde zdarzenie , dla klauzul dodatkowych 10%  wartości szkody nie mniej niż 
5000 zł na każde zdarzenie. Franszyza redukcyjna nie ma zastosowania dla szkód na osobie. 
 
Pytanie 2 Wykonawcy: 
Dotyczy. Wzór umowy §2 ust. 7 pkt b) 
Prosimy o sprecyzowanie, jakiego rodzaju ubezpieczenie Zamawiający ma na myśli. Czy ma to być 
ubezpieczenie od ryzyka śmierci lub kalectwa osób trzecich, które doznały szkody wskutek działania 
Generalnego Wykonawcy i osób upoważnionych do przebywania na placu budowy? Jeśli tak, to tego 
rodzaju szkody pokrywane są w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej wymaganej na mocy pkt a) powyżej. W takim przypadku 
wnioskujemy o wykreślenie punktu w całości. 
 
Jeżeli jednak chodzi o ubezpieczenie ryzyka śmierci lub kalectwa osób upoważnionych do przebywania 
na placu budowy, które doznały szkody wskutek działania Generalnego Wykonawcy, prosimy o 
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wykreślenie słów „za każde zdarzenie”. Ubezpieczenie OC rozszerzone o klauzulę OC Pracodawcy 
(szkody własnych pracowników Generalnego Wykonawcy) może być zawarte wg formuły „na jedno i 
wszystkie zdarzenia”. Nie jest możliwe zawarcie ubezpieczenia OC Pracodawcy w formule „na każde 
zdarzenie” (w domyśle: bez ograniczania liczby zdarzeń). 
 
Ubezpieczenie w formule na zdarzenie jest możliwe w ubezpieczeniu NNW (Następstw Nieszczęśliwych 
Wypadków). W tym jednak przypadku, nawet w razie ubezpieczenia bezimiennego, musi się ono 
odnosić do zdefiniowanej grupy osób, np. wszyscy pracownicy Generalnego Wykonawcy lub wszyscy 
pracownicy upoważnieni do przebywania na placu budowy, tak aby potem można było rozliczyć 
składkę od liczby ubezpieczonych. Ubezpieczenia NNW nie można zatem zawrzeć w odniesieniu do 
niezidentyfikowanej grupy osób trzecich.  
 
Odpowiedź 2 Zamawiającego: 
Załącznik nr 1 do SWZ: Wzór umowy, w §2 ust. 7 lit. b) otrzymuje brzmienie: 
b) od ryzyka szkód wyrządzonych pracownikom Wykonawcy z limitem odpowiedzialności 
ubezpieczyciela nie mniejszym niż 1 000 000 zł – OC pracodawcy. 
 
Pytanie 3 Wykonawcy: 
Dotyczy. Wzór umowy §2 ust. 7 pkt c) 
Prosimy o zwiększenie kwoty maksymalnej franszyzy redukcyjnej do wysokości 15.000,00 zł na każde 
zdarzenie w odniesieniu do szkód w mieniu, a dla ryzyka powodzi oraz klauzul dodatkowych: 10% 
szkody nie mniej 20.000,00 zł na każde zdarzenie. Brak franszyzy redukcyjnej dla szkód na osobie. 
Uprzejmie informujemy, że z uwagi na odpowiedzialność Generalnego Wykonawcy wynikającą z art. 
435 kodeksu cywilnego, koszt franszyzy redukcyjnej, co do zasady, będzie kosztem ponoszonym przez 
Generalnego Wykonawcę. Zaproponowane w niniejszym pytaniu franszyzy redukcyjne są franszyzami 
nieodbiegającymi od standardów rynkowych mających zastosowanie w ubezpieczeniach inwestycji o 
podobnym charakterze i wielkości. Zawarcie ubezpieczenia z franszyzami w wysokości wskazanej przez 
Zamawiającego może nie być wykonalne lub w najlepszym wypadku będzie wiązać się z 
niewspółmiernie wysoką składką ubezpieczeniową, która wpłynie na wysokość ceny ofertowej. 
Odpowiedź 3 Zamawiającego: 
Zamawiający nie dokonuje zwiększenia kwoty maksymalnej franszyzy redukcyjnej w przedmiotowym 
zapisie. 
 
Pytanie 4 Wykonawcy: 
"Zapytanie wykonawcy w postępowaniu pn.: REALIZACJA OBIEKTU STADIONU MIEJSKIEGO W NOWYM 
SĄCZU przy ul. Kilińskiego wraz z wyposażeniem, infrastrukturą i zagospodarowaniem terenów i 
otoczenia obiektu - realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj” o sygn. NIK.271.1.2021 
Zwracamy się z prośbą o zmianę treści SIWZ - Wzór Umowy § 13 ust. 17 o treści:  
„Odbiór, o którym mowa w ustępie 12, lit. d) i e), odbywa się na następujących zasadach: 
1) Postanowienia ogólne: 
a) odbiór częściowy dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń i ma na celu 
przekazanie Zamawiającemu ustalonego w harmonogramie, całkowicie zakończonego odcinka robót, 
wyszczególnionego jako etap rozliczeniowy w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, po 
sprawdzeniu jego należytego wykonania, z zastrzeżeniem, że odbiór częściowy może następować 
wyłącznie jeden raz w kwartale” na zapis: 
„… odbiór częściowy może odbywać się wyłącznie jeden raz w miesiącu”  
Prośba podyktowana jest koniecznością bieżącego regulowania płatności wobec ewentualnych 
podwykonawców." 
Odpowiedź 4 Zamawiającego: 
Zamawiający nie dokonuje zmian w przedmiotowym zapisie. Zamawiający oczekuje Wykonawcy 
posiadającego odpowiednią sytuację finansową i ekonomiczną pozwalającą mu na bieżące 
finansowanie wykonywanych robót i innych świadczeń w tym bieżącego regulowania płatności wobec 
ewentualnych podwykonawców. Taki sposób rozliczania inwestycji Zamawiający dostosował do 
umowy kredytowej zawartej w celu sfinansowania inwestycji. Ponadto do takiego sposobu rozliczania  
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zleconych robót budowalnych i prac projektowych Zamawiający dostosował warunki udziału w 
postępowaniu. Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 112 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy w ramach 
wymaganej zdolności ekonomicznej lub finansowej oczekuje posiadania przez Wykonawcę określonej 
zdolności kredytowej lub po prostu posiadania konkretnych środków finansowych pozwalających mu 
bieżące rozliczanie  realizowanego zamówienia. 
 
Pytanie 5 Wykonawcy: 
"Zwracam się z prośbą o udostępnienie kopi protokołu dot. unieważnionego postępowania 
przetargowego pt. ,,REALIZACJA OBIEKTU STADIONU MIEJSKIEGO W NOWYM SĄCZU przy ul. 
Kilińskiego wraz z wyposażeniem, infrastrukturą i zagospodarowaniem terenów i otoczenia obiektu – 
realizacja w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj'' z dn. 07.08.2020 r. oraz protokołu aktualnego 
postępowania przetargowego pt. ,,REALIZACJA OBIEKTU STADIONU MIEJSKIEGO W NOWYM SĄCZU 
przy ul. Kilińskiego wraz z wyposażeniem, infrastrukturą i zagospodarowaniem terenów i otoczenia 
obiektu - realizacja w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj'' z dn. 02.04.2021 r. Ewentualnie prosimy o 
udostępnienie informacji o planowanych kosztach inwestycji w postępowaniu z 2020 roku oraz 
postępowaniu z 2021 roku. Proszę o udostępnienie protokołów w wersji elektronicznej do dnia 
12.04.2021 r." 
Odpowiedź 5 Zamawiającego: 
Niniejsze pytanie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie SWZ.   
Protokół postępowania znak NIK.271.1.2020 podlega udostępnieniu Wykonawcy w ramach 
postępowania znak: NIK.271.1.2020.  
Protokół postępowania znak NIK.271.1.2021 podlega udostępnieniu Wykonawcy w ramach 
postępowania znak: NIK.271.1.2021.  
 
Pytanie 6 Wykonawcy: 
Wykonawca zwraca się z prośba o zmianę terminu złożenia ofert na dzień 21.05.2021. 
W związku z tym, że przedmiot zamówienia obejmuje formę ,,zaprojektuj & wybuduj’’ wymagającą 
większego opracowania oferty, termin wskazany przez Zamawiającego jest niewystarczający dla 
Wykonawców, którzy po raz pierwszy przystąpią do ofertowania w przedmiotowym postępowaniu. W 
pozycji uprzywilejowanej są firmy, które w poprzednim postępowaniu – dotyczącym tego samego 
przedmiotu zamówienia złożyły oferty i nie ponoszą wkładu pracy współmiernie do podmiotów 
przystępujących pierwszy raz do przetargu. Przychylenie się do prośby Wykonawcy o wydłużenie 
terminu złożenia ofert przyczyni się do zachowania uczciwej konkurencji i możliwości przystąpienia 
większej ilości Wykonawców, tym samym złożenia konkurencyjnych ofert w postępowaniu 
przetargowym dotyczącym niniejszej inwestycji.. Zwracamy się o przychylenie do powyższej prośby. 
Odpowiedź 6 Zamawiającego: 
Zmiana terminu składania ofert do 12 maja 2021 r. zostanie dokonana w odrębnej czynności 
Zamawiającego.  
 
Pytanie 7 Wykonawcy: 
2.Zamawiający wskazuje w SIWZ: Rozdział XII – Opis sposobu przygotowywania ofert 
II Wymogi formalne (…)2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji(..) 
,,g) zaakceptowany Wzór umowy, o którym mowa w Rozdziale XVIII specyfikacji (wymóg oświadczy iż 
akceptuje wzór umowy. Tak więc zbędne staję się żądanie dołączenia do oferty dodatkowo wzoru 
umowy jako wymogu porządkowego. Wnosimy jak powyżej o wykreślenie przytoczonego zapisu tj.: ,,g) 
zaakceptowany Wzór umowy, o którym mowa w Rozdziale XVIII specyfikacji (wymóg porządkowy),’’ 
Pragniemy nadmienić, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 
grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415), nie wskazuje się umowy 
jako środka podmiotowego, który jest konieczny do przeprowadzenia postępowania i wyboru 
Wykonawcy. Parafowana umowa nie jest bowiem dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia 
postępowania. Zamawiający w toku postępowania gruncie ustawy nie ma obowiązku wzywania do 
uzupełnienia umowy jak i odrzucenia oferty gdy taka umowa nie zostanie dołączona. Niniejszym 
prosimy o wykreślenie wymogu złożenia umowy (jako wymogu porządkowego) gdyż nie ma to 
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uzasadnienia na gruncie obowiązujących przepisów. 
Dodatkowo w załączniku nr 6 do SIWZ wskazano cyt.: ,,Oświadczam, że zawarty w specyfikacji wzór 
umowy został zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia 
umowy na wymienionych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego’’. 
Wykonawca poprzez powyższy zapis w załączniku nr 6 w momencie złożenia oferty oświadczy iż 
akceptuje wzór umowy. Tak więc zbędne staję się żądanie dołączenia do oferty dodatkowo wzoru 
umowy jako wymogu porządkowego. Wnosimy jak powyżej o wykreślenie przytoczonego zapisu tj.: ,,g) 
zaakceptowany Wzór umowy, o którym mowa w Rozdziale XVIII specyfikacji (wymóg porządkowy),’’ 

 
Odpowiedź 7 Zamawiającego: 
Zgodnie z treścią art. 134 ust. 1 pkt 20 ustawy SWZ zawiera co najmniej: projektowane postanowienia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 
Rozumowanie Wykonawcy odpowiada intencji Zamawiającego, który wymaga w przypadku wybrania 
oferty Wykonawcy zawarcia umowy na wymienionych we wzorze umowy warunkach. Powyższe należy 
traktować jako treść oferty. Wymóg porządkowy oznacza, że w przypadku braku załączonego do oferty 
wzoru umowy Zamawiający w toku postępowania nie będzie wzywał do uzupełnienia wzoru umowy 
jak i nie będzie dokonywał odrzucenia oferty gdy taki wzór umowy nie zostanie dołączony. 
 
Pytanie 8 Wykonawcy: 
Czy Zamawiający wymaga dostarczenia przez generalnego wykonawcę programu klasy Facility 
Management, który pozwoliłby Zamawiającemu zarządzać przeglądami, awariami, etykietować 
majątek (np kodami QR/ kreskowymi)? 
Odpowiedź 8 Zamawiającego: 
Zamawiający nie stawia takiego wymogu. 
 
Pytanie 9 Wykonawcy: 
Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie Facility Management było dostępne przez 
przeglądarkę i nie wymagało instalacji na komputerze użytkownika? 
Odpowiedź 9 Zamawiającego: 
Zamawiający nie stawia takiego wymogu. 
 
Pytanie 10 Wykonawcy: 
Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie Facility Management umożliwiało ewidencjonowanie i 
zarządzanie kosztami związanymi z awariami, serwisem, przeglądami itp.?  
Odpowiedź 10 Zamawiającego: 
Zamawiający nie stawia takiego wymogu. 
 
Pytanie 11 Wykonawcy: 
Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie Facility Management  posiadało możliwość 
przypisywania osób do zgłoszeń, nadawania im statusu, dopisywania komentarzy itp.? 
Odpowiedź 11 Zamawiającego: 
Zamawiający nie stawia takiego wymogu. 
 
Pytanie 12 Wykonawcy: 
Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie Facility Management posiadało natywną aplikację 
mobilną, która pozwoliłaby skanować kody QR aby tworzyć w szybki sposób zgłoszenia?  
Odpowiedź 12 Zamawiającego: 
Zamawiający nie stawia takiego wymogu. 
 
Pytanie 13 Wykonawcy: 
Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie Facility Management posiadało natywną aplikację 
mobilną, która pozwoliłaby na dodawanie zdjęć do tworzonych zgłoszeń? 
Odpowiedź 13 Zamawiającego: 
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Zamawiający nie stawia takiego wymogu. 
 
Pytanie 14 Wykonawcy: 
Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie Facility Management umożliwiało tworzenie rejestru 
budynków zawierającego podstawowe informację o budynkach, tj.: kubatura, rozkład pomieszczeń, 
rodzaj powierzchni itp.? 
Odpowiedź 14 Zamawiającego: 
Zamawiający nie stawia takiego wymogu. 
 
Pytanie 15 Wykonawcy: 
Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie Facility Management  posiadało możliwość 
przypisywania do pomieszczeń, instalacji technicznych i urządzeń znajdujących się w budynku? 
Odpowiedź 15 Zamawiającego: 
Zamawiający nie stawia takiego wymogu. 
 
Pytanie 16 Wykonawcy: 
Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie Facility Management umożliwiało rejestrowanie czasu 
pracy zespołu oraz jego rozliczanie? 
Odpowiedź 16 Zamawiającego: 
Zamawiający nie stawia takiego wymogu. 
 
Pytanie 17 Wykonawcy: 
Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie Facility Management posiadało możliwość tworzenia 
rejestru umów, który pozwoli na przypisanie do umowy urządzeń, budynków, sposobu rozliczania oraz 
sumowania kosztów? 
Odpowiedź 17 Zamawiającego: 
Zamawiający nie stawia takiego wymogu. 
 
Pytanie 18 Wykonawcy: 
Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie Facility Management posiadało możliwość tworzenia 
rejestru faktur, który pozwoli na przypisanie do faktury zleceń, urządzeń, umów?  
Odpowiedź 18 Zamawiającego: 
Zamawiający nie stawia takiego wymogu. 
 
Pytanie 19 Wykonawcy: 
Zgodnie z zapisami SWZ Rozdział VII pkt 3.4.1. Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunku 
udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej wymaga, aby Wykonawcy 
wykazali się, że: nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali należycie co najmniej (1) 
jedną lub (2) dwie roboty budowlane, której lub których to łączna wartość wynosiła co najmniej 25 000 
000,00 PLN (dwadzieścia pięć milionów) netto oraz w ich skład wchodził stadion sportowy z 
pełnowymiarowym boiskiem piłkarskim z trawy naturalnej oraz budynek w rozumieniu przepisów 
prawa budowlanego;  
Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca 
wykaże, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dwie roboty budowlane przy czym w 
skład jednej wchodził stadion sportowy z pełnowymiarowym boiskiem piłkarskim z trawy naturalnej, a 
w skład drugiej wchodził budynek w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, których to łączna 
wartość wynosiła co najmniej 25 000 000,00 PLN netto. 
Odpowiedź 19 Zamawiającego: 
Zamawiający podziela rozumowanie pytającego i potwierdza prawidłowość odczytania postawionego 
warunku – zgodnie z jego literalnym brzmieniem. Zamawiający podnosi i zauważa, że celem 
doświadczenia jest zdobycie umiejętności przy wykonywaniu wymaganych zakresów/obiektów o 
określonej łącznej wartości. Tym samym w przypadku wykazania się dwoma robotami o łącznej 
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wartości 25 000 000,00 PLN netto nie ma znaczenia na której z wymaganych inwestycji Wykonawca 
wykonał stadion sportowy z pełnowymiarowym boiskiem piłkarskim z trawy naturalnej a na której 
budynek w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. 
 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

II. Na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający dokonuje  zmiany SWZ: 

1. W załączniku nr 1 do SWZ: Wzór umowy, w § 2 ust. 7:  lit. a) i b) otrzymują brzmienie wynikające z 
odpowiedzi na pytania nr 1 i 2 zawarte w pkt I niniejszego pisma. 

2. Załącznik nr 2 do SIWZ - Dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia – Program 
Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) otrzymuje zaktualizowane brzmienie nadane w załączniku do 
niniejszego pisma. 

Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że oprócz aktualizacji treści PFU zaktualizowany został również 
załącznik do PFU Z_18, jak również dodano opracowanie (mapa powykonawcza) sieci CO 
wykonanej Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu przebiegającej w 
obrębie terenu przedmiotowej inwestycji. 

 

 

 
 

 
………………………………………..…………… 
(podpis kierownika zamawiającego 

lub osoby upoważnionej) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik: 
1. Program Funkcjonalno-Użytkowy – Aktualizacja nr1 wraz z plikami opisanymi w pkt II ust.2. 

 
 
 
Otrzymują: 
1. Strona internetowa:  

https://bip.malopolska.pl/nikns,a,1912223,nik27112021-realizacja-obiektu-stadionu-
miejskiego-w-nowym-saczu-przy-ul-kilinskiego-wraz-z-wyposaze.html ; 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/442580  . 

2. aa. UM - BZP. 

https://bip.malopolska.pl/nikns,a,1912223,nik27112021-realizacja-obiektu-stadionu-miejskiego-w-nowym-saczu-przy-ul-kilinskiego-wraz-z-wyposaze.html
https://bip.malopolska.pl/nikns,a,1912223,nik27112021-realizacja-obiektu-stadionu-miejskiego-w-nowym-saczu-przy-ul-kilinskiego-wraz-z-wyposaze.html

		2021-04-28T15:09:21+0200




