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ZP/MJP/05/2021 

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na Przebudowa i zmiana sposobu 
użytkowania zabytkowego budynku "Drewniak” 

 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

 

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019), 
Zamawiający dokonuje następujących wyjaśnień i zmian treści SWZ w odpowiedzi na pytania 
Wykonawców: 

 

Pytanie nr 1: 

Dlaczego prace będące przedmiotem obecnego postępowania nie zostały zrealizowane po wyborze 
najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr ZP/MJP/DI/2/2017? 

Odpowiedz na pytanie 1: 

W postępowaniu ZP/MJP/DI/2/2017 nie doszło do udzielenia zamówienia.  

 

Pytanie nr 2: 

Dlaczego termin realizacji prac w ramach obecnego postępowania jest dramatycznie krótszy (5 
miesięcy) względem terminu realizacji prac w postępowaniu ZP/MJP/DI/2/2017 (12 miesięcy), gdzie 
zakres prac niewiele odbiegał od obecnego? Pytanie wynika z faktu przeprowadzenia analizy 
porównawczej obu zakresów, która wskazuje na nieracjonalne skrócenie terminu realizacji prac 
obecnych przy uwzględnieniu realnego czasu potrzebnego na ich wykonanie (uwzględniając czas 
potrzebny na uzyskanie decyzji administracyjnych) w porównaniu do terminu realizacji prac 
określonych w postępowaniu z 2017 roku. 

Odpowiedz na pytanie 2: 

Zakres prac w ramach obecnego postępowania jest istotnie mniejszy niż zakres prac w postępowaniu 
ZP/MJP/DI/2/2017. Zamawiający dostosował termin realizacji prac do zakresu.  

 

Pytanie nr 3: 

Prosimy o zmianę terminu realizacji prac objętych przedmiotowym postępowaniem do 12 miesięcy. 

Odpowiedz na pytanie 3: 

Termin realizacji prac nie ulega zmianie. 
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Pytanie nr 4: 

Ponadto prosimy o wykreślenie całego ust. 11 w § 9, gdyż wynika z niego że Zamawiający może 
wstrzymać płatność faktury nawet za wykonane i odebrane prace jeśli wystąpi niedotrzymanie 
terminu w realizacji innego elementu robót. Zamawiający w tym przypadku dopuszcza płatność 
faktury za wykonane prace dopiero po ukończeniu kolejnego etapu realizacji zgodnie 
z harmonogramem, co w konsekwencji może prowadzić do powstania sytuacji, w której przy 
drobnym opóźnieniu względem harmonogramu Wykonawca może być odcinany od płatności za 
zrealizowane już prace na czas nieokreślony, co może prowadzić do utraty płynności finansowej. Z 
uwagi na duże doświadczenie w realizacji prac w obiektach zabytkowych stwierdzamy, że opóźnienia 
nie wynikające z winy Wykonawcy zdarzają się często z uwagi na różną specyfikę obiektów oraz błędy 
i nieścisłości powstałe na przestrzeni lat w dokumentacji projektowej, tak więc nie mogą być 
podstawą do odcinania Wykonawcy od środków finansowych za zrealizowane już prace. 

Odpowiedz na pytanie 4: 

Wzór umowy nie ulega zmianie. 

 

Pytanie nr 5: 

Prosimy o zmiany w § 13 ust. 1 w następujących punktach: 

1) za zwłokę w dotrzymaniu terminów złożenia do akceptacji Zamawiającego lub przekazania 
poprawionych stosownie do uwag Zamawiającego Harmonogramu i Kosztorysu Realizacyjnego, 
w stosunku do terminów wynikających z postanowień § 7 ust. 1 i 3 Umowy - w wysokości 0,1% 
wartości Wynagrodzenia Wykonawcy (brutto) za każdy dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w określonym terminie ukończenia – w wysokości 
0,2% wartości Zatwierdzonego Wynagrodzenia Wykonawcy (brutto), za każdy dzień zwłoki; 

4) za zwłokę w usunięciu wad i usterek (w tym wynikających z użycia niewłaściwych wyrobów 
i materiałów), stwierdzonych w okresie realizacji lub w trakcie odbiorów – w wysokości 0,1% 
Wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za każdy dzień zwłoki liczony od upłynięcia terminu 
wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, jednak nie więcej niż 10% Wynagrodzenia Wykonawcy 
brutto; 

Odpowiedz na pytanie 5: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmiany. 

 

Pytanie nr 6: 

W nawiązaniu do § 13 ust. 1 pkt 9 wzoru umowy, proszę o doprecyzowanie jakie zobowiązania 
Zamawiający będzie karał karą umowną w wysokości 20 000 zł za każdy przypadek naruszenia. 

W naszej opinii powyższy zapis może prowadzić do zwielokrotnienia wysokości kary, która i tak jest 
niewspółmierna do celu jakiemu ma służyć. Dlatego też, prosimy o wykreślenie § 13 ust. 1 pkt 9 ze 
wzoru umowy. 

Odpowiedz na pytanie 6: 

Wzór umowy nie ulega zmianie. 


