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Nr sprawy 4/2020                                 Olsztyn, dn.  4 lutego 2020 r. 
 
WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA:  

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

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

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

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

 
PYTANIA I ODPOWIEDZI V 

 

Zestaw I 
 § 3 pkt 3) projektu umowy 
Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie, że 
zakończenie realizacji zamówienia nastąpi w terminie liczonym od dnia przekazania 
Wykonawcy terenu budowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający uprzejmie informuje, że zapis dotyczący terminu przekazania terenu budowy 
jest zobowiązaniem Zamawiającego. Termin realizacji zamówienia będzie liczony od dnia 
podpisania umowy (udzielenia zamówienia). Termin określony § 3 ust. 3 dotyczy terminu 
określonego w § 3 ust. 1 pkt 2, tj.: termin rozpoczęcia robót a nie realizacji zamówienia. 
 
§ 4 pkt 2) projektu umowy 
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że ryzyko Wykonawcy o którym mowa w niniejszym 
punkcie dot. oszacowania przez Wykonawcę wszelkich kosztów związanych z realizacją 
przedmiotu umowy na podstawie dokumentacji projektowej. 
Zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający 
jest zobowiązany do dokonania wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia. 
Zgodnie z orzecznictwem KIO szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi jedną z 
podstawowych gwarancji wyboru przez Zamawiającego rzeczywiście najkorzystniejszej oferty 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ. Realizacja przedmiotu 
zamówienia nie ogranicza się jedynie do dokumentacji projektowej ale również na podstawie 
innych dokumentów stanowiących całość specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 
innych w tym, np. dokumentów i decyzji administracyjnych, szeregu czynności dodatkowych 
wynikających z np. przepisów prawa budowlanego i szeregu innych czynników regulujących 
proces budowlany, wiedzy i doświadczenia Wykonawcy, itp.  
 
§ 4 pkt 2) projektu umowy 
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, ze intencją Zamawiającego jest, aby wynagrodzenie 
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określone w umowie obejmowało wartość robót, materiałów, wyposażenia które można 
zidentyfikować na podstawie dokumentacji projektowej w chwili składania oferty. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ. Szczegółowe wyjaśnienie jak w 
punkcie powyżej.  
 
§5 pkt 5 projektu umowy 
Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie, że 
odpowiedzialność Wykonawcy ogranicza się do okoliczności zawinionych przez Wykonawcę. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ. Zapisy umowy wskazują na 
czynności Wykonawcy niezgodne z zapisami umowy. 
 
§ 6 pkt 1 pkt. 6) projektu umowy 
Uprzejmie prosimy o skrócenie terminu przewidzianego dla Zamawiającego do akceptacji kart 
materiałowych do 5 dni. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ.  
 
§ 6 pkt 3 3) projektu umowy 
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że powierzenie poprawienia lub wykonania robót 
objętych Umową innym podmiotom nastąpić może po uprzednim bezskutecznym wezwaniu 
Wykonawcy do poprawienia lub wykonania robót. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ. § 3 ust. 3 umowy reguluje 
pisemne wezwanie Wykonawcy. 
 
§ 6 pkt. 4 projektu umowy 
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności 
odszkodowawczej w przypadku wystąpienia przerw w dostawie mediów z przyczyn 
niezależnych od niego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający uprzejmie informuje, że zapisy ww. paragrafu dotyczą odpowiedzialności 
Zamawiającego a nie Wykonawcy. Wykonawca odpowiada wyłącznie za zdarzenia na terenie 
budowy oraz za zdarzenia poza teren budowy z winy Wykonawcy. 
 
§ 7 pkt 28 projektu umowy 
Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia poprzez wyjaśnienie ze 
poniesienie kosztów odbioru przez Wykonawcę dotyczy sytuacji gdy z przyczyn zawinionych 
przez niego Zamawiający nie może dokonać odbioru w pierwotnym terminie. Zwracamy 
uwagę, że dokonywanie odbiór jest obowiązkiem Zamawiającego, a zatem obciążanie 
kosztami odbiorów Wykonawcę jest nieuzasadnione. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie rozumie pytania, § 7 ust 28 dotyczy personelu a nie kosztów odbioru. 
 
§ 7 pkt 47 projektu umowy 
Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia poprzez udostępnienie decyzji 
prezydenta Olsztyna z dnia 21.05.2019 r. nr SD.6131.173.2019.MM. 
Odpowiedź: 
Zamawiający udostępnił ww. dokumentacje w Załączniku do odpowiedzi część III. 
 
§ 8 pkt 4 projektu umowy 
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Uprzejmie prosimy o zmianę zapisu poprzez podwyższenie wartości umów o 
podwykonawstwo, której (przedmiotem są dostawy i usługi) do kwoty 50 000 zł wobec 
których został przewidziany obowiązek przedkładania do Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę. 
 
§9 pkt 1 projektu umowy 
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że dla wyposażenia i innych sprzętów innych niż 
urządzenia okres gwarancji ma być równy gwarancji producenckiej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ. Zgodnie z powyższym 
artykułem Zamawiający wymaga aby gwarancja na sprzęty i urządzenia była równa 
gwarancji producenta jednak nie krótsza niż 24 m-ce. 
 
§ 9 pkt.10.1 projektu umowy 
Uprzejmie prosimy o modyfikację postanowień projektu umowy poprzez obniżenie kar 
umownych: 
- za niedotrzymanie uzgodnionego terminu przedstawienia harmonogramu w wysokości 
0, 01 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki; 
- za niedotrzymanie uzgodnionego terminu realizacji przedmiotu Umowy, w wysokości 0,1 
% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki 
- za niedotrzymanie uzgodnionego terminu usunięcia wad, usterek lub niezgodności przy 
odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,01 % wynagrodzenia 
brutto za każdy dzień zwłoki; 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ. 
 
§ 10 1 5) projektu umowy 
Uprzejmie prosimy o modyfikację § 10 1 5) poprzez odstąpienie od wymierzania kar umownej 
w przypadku wystąpienia określonych w nim okoliczności. Ewentualnie obniżenie kary do 
kwoty 1000 zł za stwierdzony przypadek. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ. 
 
§ 10 1 6) ), 7) 8) , 9) 10) 11) 12) 14 projektu umowy 
Uprzejmie prosimy o modyfikację § 10 1 6), 7) 8) , 9) 10) 11) 12) 14) projektu umowy 
poprzez obniżenie kar umownych do kwoty 500 zł za każdy przypadek. 
Zwracamy uwagę, że wystąpienie ww. okoliczności nie skutkuje powstaniem po stronie 
Zamawiającego szkody i tym samym, wysokość kar umownych powinna uwzględniać przede 
wszystkim cel dyscyplinujący. Utrzymanie kar w aktualnym wymiarze wpłynie na 
podwyższenie wartości ryzyka związanego z realizacją inwestycji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ. 
 
§ 11 2 pkt d) projektu umowy 
Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie, 
Zamawiający jest uprawniony do zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy do 5 % wartości 
wynagrodzenia umownego brutto. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ. 
 
§ 11 2 projektu umowy 
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Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia 
również w sytuacji, gdy wystąpi konieczność zmiany sposobu przeprowadzenia robót lub 
wprowadzenia robót zamiennych o wyższej wartości niż przewidziane w Dokumentacji 
projektowej STWiORB, SIWZ i ofercie cenowej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ. 
 
§ 11 2 12 1 pkt 6 ) projektu umowy 
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od 
Umowy w przypadku, gdy Wykonawca rażąco narusza istotne postanowienia umowy i po 
bezskutecznym uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszeń. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ. 
 
§ 11 2 12 1 7) projektu umowy 
Uprzejmie prosimy o modyfikację postanowienia poprzez wykreślenie punktu 7). 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ. 
 
§ 11 2 12 1 8) projektu umowy 
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że wskazana podstawa do odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego będzie miała zastosowania w przypadku wystąpienia z winy Wykonawcy wad 
prawnych uniemożliwiających użytkowania przedmiotu umowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ. 
 
§ 11 2 2) 3) projektu umowy 
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia okoliczności o których 
mowa w § 11 2 2) 3) projektu umowy w tym w szczególności: 
- w przypadku wystąpienia siły wyższej, niekorzystnych warunków pogodowych, opóźnienia 
w działaniu organów administracji publicznej, ograniczenia w dostępie do terenu objętego 
robotami wystąpienia niezainwentaryzowanych w zasobach geodezyjnych urządzeń sieci 
podziemnych i innych nieprzewidzianych przeszkód, działania osób trzecich 
uniemożliwiających wykonania prac – Wykonawca będzie uprawniony do podwyższenia 
wynagrodzenia w zakresie w jakim wykaże ww. okoliczności przyczyniły się zwiększenia 
kosztów realizacji inwestycji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ. 
 
Inne: 
Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie 
źródła finansowania przedmiotowej inwestycji przez podmiot publiczny. 
Odpowiedź: 
Zamawiający udzielił już odpowiedzi na ww. pytanie w dn. 30.01.2020 r. Zestaw II odp na 
pyt. 1. 
 
Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do projektu umowy postanowienia uprawniającego 
Wykonawcę do wstrzymania prac w przypadku, gdy Zamawiający opóźniać się będzie się z 
zapłatą jakiejkolwiek części wynagrodzenia Wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ. 
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Uprzejmie prosimy o wprowadzenie limitu kar umownych dla całego kontraktu w wysokości 
10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto. Zwracamy uwagę, że obniżenie limitu 
przyczyni się do uzyskania korzystniejszych ofert od wykonawców. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ. 
 
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jak i Wykonawca w przypadku gdy kary 
umowne nie pokryją szkody powstałej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy przez druga Stronę, uprawnieni będą do dochodzenia odszkodowania 
przewyższającego wartość kary umownej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SIWZ. 
 
 
 
Informacja przeznaczona do publikacji na stronie internetowej: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings  
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