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RI.271.13.2022R 

 

                                                                               Do Wszystkich Wykonawców Którzy Pobrali 

                                                                                   Specyfikację Warunków Zamawiających 

 

Pytanie nr 1 

Proszę o wskazanie konkretnie jakiego rodzaju roboty budowlane mają być wykonywane przez osoby 
zatrudnione na umowę o pracę. Jeśli zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określi 
wymóg zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących określone czynności, musi on również 
określić go w dokumentach zamówienia, w szczególności: 

1. rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na 
podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie 
realizacji zamówienia, 

2. sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób, 
3. uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z 

zatrudnianiem tych osób o/raz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga od wykonawcy lub podwykonawcy, aby osoby wykonujące następujące 

czynności w zakresie realizacji zadania tj.: roboty ziemne, rozbiórkowe, roboty ogólnobudowlane, instalacyjne 

(wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektryczne ), roboty drogowe, zwane dalej „pracownikami”, w okresie 

realizacji niniejszej umowy zostały zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks Pracy ( Dz.U z 2020r poz. 1320 z późn. Zm) 

Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przedłożenia umowy o pracę. 

 

 

Pytanie nr 2 

Zgodnie z art. 452 ust. 2 pzp Zabezpieczenie ustala się w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej 

podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. 

Wobec powyższego wnosimy o zmianę zapisu 

 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmiany. 

 

Pytanie nr 3 

SWZ XVI. g) i § 1 Umowy  



Proszę o wyjaśnienie sposobu rozliczenia robót dodatkowych i zamiennych. Zamawiający wprowadził zapis, że 

rozliczenie nastąpi w oparciu o kosztorysy ofertowe. Proszę o wyjaśnienie, jaka będzie zasada rozliczenia, jeżeli 

kosztorysy ofertowe nie będą zawierały pozycji, które będą podlegały wycenie.  

Proszę o potwierdzenie zasady, że przedmiar ma charakter pomocniczy i w oparciu, o jaki dokument dostarczony 

przez Zamawiającego ma być przygotowany kosztorys ofertowy.  

Proszę o wyjaśnienie, który dokument określa zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy i jaka jest hierarchia ważności 

dokumentów w razie rozbieżności zapisów.  

 

Odpowiedź: Odpowiedź: Wszystkie roboty dodatkowe i zamienne będą rozliczane kosztorysem powykonawczym, 

w oparciu kosztorys robót dodatkowych lub zamiennych, i cennik z oferty lub w przypadku brak cen na pozycje – 

według obustronnych ustaleń lub sekocenbudu z ostatniego miesiąca – w zależności od tego – co będzie 

korzystniejsze dla Zamawiającego, zatwierdzonym przez Inspektorów Nadzoru i to one będą podstawą do 

wypłaty wynagrodzenia.  

Gdyby wynagrodzenie miało charakter ryczałtowy, stąd przedmiar i kosztorys ofertowy miałyby charakter 

pomocniczy –  to wynika z przepisów prawa. 

A ponieważ wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy – przedmiar ma podstawowe znaczenie dla wyceny 

oferty. 

Dla realizacji i wykonania umowy natomiast znaczenie mają pozostałe dokumenty, składające się na OPZ, w tym 

najważniejszy jest Projekt, i cała dokumentacja projektowa. 

 

Pytanie nr 4 

§ 2 ust. 3 

Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu, z uwagi na bardzo bogate orzecznictwo sądowe 

oraz przed KIO, które wskazuje, że Wykonawca w zadaniu, które nie jest realizowane w formule zaprojektuj i 

wybuduj nie ponosi odpowiedzialności za dokumentację projektową, zaś w jego obowiązku jest wyłącznie 

powiadomienie Zamawiającego o zauważonych wadach niezwłocznie po ich wykryciu. Nie ma takiej możliwości 

faktycznej, aby w terminie 10 dni od daty podpisania umowy, wszyscy branżowi wykonawcy wypowiedzieli się co 

do treści dokumentacji projektowej oraz wychwycili jej wszystkie wad. Powyższy zapis zupełnie odbiega od 

standardów i zasad rynkowych, a zmierza tylko i wyłącznie do wyłączenia odpowiedzialności Zamawiającego za 

treść i jakość dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego.  

 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający doprecyzuje zapis, tak aby był zgodny z k.c. który stanowi, że 

Wykonawca niezwłocznie po wykryciu wady dokumentacji projektowej, powiadomi o powyższym 

Zamawiającego.  

 

 Wykonawca [powinien niezwłocznie w trakcie realizacji inwestycji, zgodnie z art. 651 k.c., o przeszkodzie w 

prawidłowym wykonaniu robót i/lub niemożliwości spełnienia świadczenia na podstawie otrzymanej 

dokumentacji czy programu funkcjonalno-użytkowego lub też o tym, że realizacja wymagań zamawiającego 

spowoduje powstanie obiektu wadliwego (art. 655 k.c.). Trzeba bowiem mieć na względzie tę okoliczność, że 

dostarczona dokumentacja lub program funkcjonalno-użytkowy zostały wykonane (lub powinny być wykonane) 

przez specjalistyczną firmę na zlecenie zamawiającego, a więc profesjonalistę. Za przygotowanie postępowania 

przetargowego odpowiada zamawiający, zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy 

Pzp. Ponadto z przepisów Pzp nie wynika, aby wykonawca był zobowiązany przyjąć na siebie dalej idące 

obowiązki niż wynikające z art. 651 k.c. – por. wyrok SN z dnia 27 marca 2000 r, III CKN 629/98: Wykonawca nie 



ma obowiązku szczegółowego sprawdzenia dostarczonego projektu w celu wykrycia jego wad (651 kc). Podobne 

stanowisko zajął Sąd Okręgowy w Poznaniu w wyroku z dnia 28 kwietnia 2006 r., II Ca 455/06, na skutek skargi 

wykonawcy od wyroku Zespołu Arbitrów UZP, podając m.in. w uzasadnieniu: Przepis art. 38 ust. 1 Pzp ani żaden 

inny przepis tej ustawy nie nakłada na wykonawców obowiązku żądania wyjaśnień treści siwz w przypadku 

powstania jakichkolwiek niejasności ani też nie wprowadza zasady obciążania wykonawcy negatywnymi skutkami 

braku żądania wyjaśnień, nawet w przypadku gdy taka potrzeba obiektywnie istniała. 

 

Dodatkowo Przepis art. 433 p.z.p. wskazuje, iż projektowane postanowienia umowy dotyczącej zamówienia 

publicznego nie mogą przewidywać Odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną 

odpowiedzialność ponosi zamawiający. Przykładem takiej okoliczności jest odpowiedzialność za dokumentację, 

którą zamawiający dostarczył wykonawcy w celu realizacji inwestycji. Za taką dokumentację nie ponosi 

odpowiedzialności wykonawca. W tym przypadku zauważyć należy, że ustawodawca uznał za dopuszczalne 

wprowadzanie do umów postanowień, które przewidują odpowiedzialność wykonawcy za okoliczności, za które 

współodpowiedzialny jest zamawiający. 

 

Odpowiedz: Zamawiający dokona korekty zapisu. 

 

Pytanie nr 5 

§ 3 ust. 1  

Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza udostępnienie placu budowy w terminie 3 dni od daty 

podpisania niniejszej umowy. 

Odpowiedź: Tak, zamawiający udostępni plac budowy niezwłocznie po podpisaniu umowy oraz złożeniu przez 

kierownika budowy oświadczenia o podjęciu obowiązków. 

 

Pytanie nr 6 

§ 3 ust. 11 

Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza skrócenie terminu na odbiór robót zanikających do 24 h. W 

związku z tym, że 2 dni to zbyt długi okres oczekiwania odbioru robót ulegających zakryciu.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 7 

§ 4 ust.  3  

Proszę o wyjaśnienie czy Wykonawca dopuszcza rozliczanie wynagrodzenie miesięczne.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozliczenia miesięczne wykonanych robót. 

 

Pytanie nr 8 

§ 4 ust. 6 

Strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku 

jakichkolwiek usterek (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2007 r., V CSK 99/2007, OSP 2009, nr 1, poz. 



7). Wobec powyższego, prosimy o zmianę zapisu poprzez wprowadzenie zasady, że Wykonawca będzie 

zobowiązany do usunięcia wad i usterek, ale nie może to stanowić wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia. 

Powyższemu służy gwarancja usuwania wad i usterek.  

 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wprowadza/zmienia zapis na następujący: 

Wypłata wynagrodzenia nastąpi po odbiorze robót. Jakiekolwiek wady i usterki mogą skutkować obniżeniem 

wynagrodzenia, odstąpieniem od umowy, lub wezwanie do usunięcia wad i usterek, jednakże ewentualne usterki 

nie mogą wpływać na bezpieczeństwo oraz są zgodne z prawem i obowiązującymi przepisami. Użytkowanie 

obiektu potwierdzone decyzją pozwolenia na użytkowanie udzieloną przez Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego. 

 

 

Pytanie nr 9 

§ 6 ust. 4 pkt 1 

Proszę o wyjaśnienie czy zamawiający wskaże punkt poboru mediów. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wskaże punkt poboru mediów w dniu przekazania placu budowy- zgodnie z projektem 

przyłącza do wykonania. 

 

Pytanie nr 10 

§ 8 ust. 3 

Proszę o wyjaśnienie czy w przypadku gdy zachowanie terminu 30 dni na usunięcie wad i usterek będzie 

niemożliwe ze względów technicznych czy technologicznych, Zmawiający dopuszcza wspólne ustalenie innego 

terminu? 

 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość wspólnego ustalenia innego terminu. 

 

Pytanie nr 11 

§ 11 

Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie, że Wykonawca będzie ponosił 

odpowiedzialność wyłącznie w przypadku uszkodzenia powstałego z przyczyn zależnych od Wykonawcy.  

Odpowiedź: Tak, wykonawca ponosi odpowiedzialność w przypadku uszkodzenia powstałego z przyczyn 

zależnych od wykonawcy. 

 

Pytanie nr 12 

§ 12  

Przepis art. 433 p.z.p. wskazuje, iż projektowane postanowienia umowy dotyczącej zamówienia publicznego nie 

mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami 



lub zakresem zamówienia Pojęcie opóźnienia różni się od pojęcia zwłoki – w tym drugim przypadku dopuszczalne 

jest budowanie postanowień umownych przewidujących kary umowne dla wykonawcy. Zwłoka to bowiem 

niewykonanie świadczenia w terminie z powodów zawinionych przez wykonawcę i za które ponosi on 

odpowiedzialność. W przypadku opóźnienia wykonawca nie ponosi winy za wystąpienie okoliczności, które 

doprowadziły do uchybienia terminu. 

Wobec powyższego proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza zmianę opóźnienia na zwłokę, 

ewentualnego uzasadnienia, zgodnie z pzp, przyczyn pozostawienia pojęcie opóźnienia. 

 

Odpowiedź: Termin wykonania jest istotny dla Zamawiającego, dlatego pozostawia pojęcie opóźnienia i nie 

zamienia na zwłokę 

 

 

Pytanie nr 13 

§ 12 ust. 2 

Proszę o wprowadzenie maksymalnej wysokości kar umownych, jakie może naliczyć Zamawiający zgodnie z art.  

436, który stanowi, że umowa zawiera postanowienia określające w szczególności: (…)  3)  łączną maksymalną 

wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony.  

Odpowiedź: Zamawiający ustala, iż maksymalna wysokość kar wynosi 35 % wynagrodzenia umownego brutto. 

 

 

Pytanie nr 14 

§ 13 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza umowne prawo do odstąpienia od umowy przez 

Wykonawcę, w przypadku gdy Zamawiający opóźnia się tak dalece w przekazaniu placu budowy, że nie jest 

możliwe zachowanie terminu wykonania umowy; w sytuacji nie przystąpienia do odbioru; braku zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza umowne prawo odstąpienia od umowy przez Wykonawcę jeżeli 

zamawiający jest w zwłoce powyżej 14 dni w przekazaniu placu budowy pomimo podpisania przez obie strony 

umowy oraz złożenia przez kierownika budowy oświadczenia o pełnieniu obowiązku 

Pytanie nr 15 

§ 15 

Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza zmianę przyjętych wartości procentowych stosowanych przy 

waloryzacji wynagrodzenia, ponieważ zastosowane przez Zamawiającego są pozorne, który w praktyce 

uniemożliwia umowne waloryzowanie wynagrodzenia w sytuacji zmian o charakterze istotnym, ale nie 

nadzwyczajnym. Intencją przepisów ustawy PZP było, zrównoważenie pozycji stron umowy poprzez objęcie 

mechanizmem waloryzacyjnym zmian cen, które nie stanowią podstaw np. do roszczeń z art. 353(1) kc (rebus sic 

stantibus).” 

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zmianę przyjętych wartości procentowych przy waloryzacji 

wynagrodzenia. 

 



Pytanie nr 16  

§ 16 ust. 12 

Proszę o wyjaśnienie, kto będzie zobligowany do wykonania zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli zajdzie 

taka konieczność, w trakcie realizacji umowy. Czy Zamawiającemu przysługują prawa autorskie do dokumentacji 

projektowej umożliwiające zmiany. Proszę o wyjaśnienie i doprecyzowanie, że na Zamawiającym będzie 

spoczywał obowiązek nadzoru autorskiego. .  

 

Odpowiedź: Tak, zamawiający dokonuje zmian projektowych, chyba że zleci to za jego zgodą - Wykonawcy – jako 

usługę dodatkową 

 

Pytanie nr 17 

W odpowiedzi na pytanie nr 2 Zamawiający potwierdził pozycje kosztorysowe do usunięcia, natomiast w 

odpowiedzi na pytanie nr 13 Zamawiający oczekuje oferty wyliczonej w oparciu o przedmiary dołączone do 

przetargu. Prosi się Zamawiającego o jednoznaczną odpowiedź, która z powyższych odpowiedzi jest wiążąca oraz 

o udostępnienie przedmiarów zmodyfikowanych przez Zamawiającego, tak aby wszyscy Wykonawcy mogli złożyć 

takie same oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający prosi o wycenę na podstawie przedmiarów, za wyjątkiem pozycji, które zostały 

wymienione w poprzednich odpowiedziach. 

 

Pytanie nr 18 

Prosimy o potwierdzenie że poz. 212 przedmiaru architektura (dot. zadaszenia w budynku sanitariatów) nie 

należy wyceniać i usunąć z przedmiaru. 

Odpowiedź: Prosimy o niewycenianie poz. 212 przedmiaru architektura i usunięcie go z wyceny. 

 

Pytanie nr 19 

Dotyczy zapisów: par 7 ust 1 pkt b).  

Czy pod pojęciem szkód oraz nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników budowlanych i osób trzecich, 

Zamawiający rozumie szkody w mieniu oraz szkody osobowe pracowników budowlanych oraz osób trzecich? 

Odpowiedź: Tak., dotyczy to szkody w mieniu oraz szkody osobowe pracowników budowlanych i osób trzecich. 

 

Pytanie nr 20 

Obowiązkiem Zamawiającego jest określenie postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego tak, aby 

cel zamówienia publicznego tj. zaspokojenie określonych potrzeb publicznych został osiągnięty. W swoim 

działaniu Zamawiający nie może korzystać z prawa absolutnego, oderwanego od przedmiotu zamówienia, 

sytuacji wykonawcy oraz ciążących na nim obowiązków jako drugiej strony stosunku zobowiązaniowego 

z Wykonawcą.  Celem zamawiającego winno być dążenie do realizacji zamówienia, wyrażające się we współpracy 

z wykonawcą i podejmowaniu wszelkich możliwych działań zmierzających do realizacji umowy. Obarczenie zaś 

Wykonawcy konsekwencjami zaniechań i działań Zamawiającego nie służy powyższemu celowi w żaden sposób. 

Jest wyłącznie próbą niezasadnego obarczenia Wykonawcy konsekwencjami własnych zaniedbań i działań.  



Wobec powyższego Wykonawca prosi o potwierdzenie, że przedstawiony w SWZ przedmiot zamówienia jest 

ostateczny, dokumentacja projektowa  jest kompletna  i w związku z realizacją Zamówienia nie pojawią się 

roboty dodatkowe. 

Proszę o potwierdzenie, że w przypadku Wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych po uzgodnieniu ich 

wykonania  pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym,  Wykonawcy będzie przysługiwać dodatkowe 

wynagrodzenie za wykonane roboty dodatkowe lub zamienne.  

Proszę o wprowadzenie do treści umowy zapisu dotyczącego mechanizmu zamawiania i rozliczania robót 

dodatkowych lub zamiennych.  

 

Odpowiedź: W przypadku wystąpienia robót dodatkowych zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa. 

Sposób ich rozliczenia został przedstawiony wyżej. 

 

Pytanie nr 21 

W § 4 pkt 2 projektu umowy Zamawiający określił sposób rozliczenia końcowego przez wykonanie pomiarów 

geodezyjnych. 

Zamawiający podnosi, że pomiary geodezyjne dotyczyć mogą rozliczenia jedynie części zadania. Jednak pozostałą 

cześć faktycznie wykonanych robót mogą stanowić obmiary wykonane przez kierownika budowy i 

zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiającego np. obmiar powierzchni położonych płytek itp. 

Wobec powyższego Wykonawca prosi o rozszerzenie zapisu § 4 ust. 2 projektu umowy poprzez dodanie „oraz na 

podstawie pomiarów rzeczywiście wykonanych prac przez Wykonawcę a zaakceptowanych przez Zamawiającego 

podczas odbiorów częściowych”.  

Proszę  o potwierdzenie że płatność ma charakter obmiarowy-kosztorysowy a pozycje nieujęte w kosztorysie 

będą rozliczane w czasie realizacji. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wprowadzi rozszerzenie zapisu oraz potwierdza, że płatność ma charakter obmiarowo-

kosztorysowy na podstawie rzeczywiście wykonanych prac zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 22 

W § 13 pkt 1 ppkt 4 Zamawiający przewidział możliwość odstąpienia od umowy w przypadku „nie respektowania  

przez Wykonawcę żądań i zaleceń Inspektora Nadzoru”. 

Zapis wprowadza wątpliwość co do trwałości umowy z uwagi na to, że projekt umowy nie wymienia o jakie 

żądania i zalecenia Inspektora Nadzoru są wiążące dla Wykonawcy.” 

Należy podnieść, że zadaniem Wykonawcy i Kierownika Budowy jest prowadzenie robót budowlanych w sposób 

zgodny z projektem i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i w tym zakresie Wykonawca oraz Kierownik Budowy 

ponoszą odpowiedzialnością prawną a także kontraktową wobec Zamawiającego. Zatem żądania i zalecenia 

Inspektora nadzoru mogą być uwzględnianie o ile są zgodne z projektem i zasadami sztuki budowlanej, a także 

zgodne z prawem i normami budowlanymi. 

W tym stanie rzeczy Wykonawca wnosi o sprecyzowanie § 13 pkt 1 pkkt 4 poprzez dookreślenie 

nierespektowanie jakich żądań i zaleceń Inspektora Nadzoru może prowadzić do odstąpienia od umowy. 

 



Odpowiedź: Chodzi jedynie o nierespektowanie  przez Wykonawcę żądań i zaleceń Inspektora Nadzoru 

wynikających z umowy, czyli nakazów realizowania umowy zgodnie z OPZ i jej warunkami. 

 

Pytanie nr 23 

W § 8 pkt 3 projektu umowy Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę by usuwał wady i usterki na własny koszt. 

O ile wady rzeczy tkwią w tej rzeczy już w chwili jej sprzedaży to usterki mogą powstać również na skutek 

okoliczności nie związanej z działalnością Wykonawcy i z winy użytkownika rzeczy.  

Wobec powyższego Wykonawca wnosi o wykreślenie obowiązku usuwania usterek na koszt Wykonawcy z treści 

zapisu. 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że nie odpowiada za usterki powstałe w wyniku użytkowania rzeczy przez 

Zamawiającego.   

 

Odpowiedź: Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za usterki powstałe w wyniku użytkowania, jeżeli nie są 

one wynikiem nieprawidłowego ( niezgodnego z obowiązującymi przepisami) wykonania zamówienia. 

 

Pytanie nr 24 

W § 12 pkt 1 ppkt 1c Zamawiający wprowadził karę umowną za opóźnienie w usuwaniu usterek w wysokości 

1000,00 zł za każdy dzień opóźnienia. 

Wykonawca jako ponoszący odpowiedzialność za wady rzeczy wnosi o wykreślenie zapisu z uwagi, że usunięcie 

usterki w szczególności powstałej z uwagi na działanie Zamawiającego przy eksploatacji przedmiotu umowy nie 

może stanowić podstawy dla odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu kary umownej. 

 

Odpowiedź: Zapis dotyczy usterek nie powstałych w wyniku użytkowania a które wykonawca musi naprawić. 

 

Pytanie nr 25 

Dzień dobry. W związku z ponownym ogłoszeniem w ograniczonym zakresie ww. przetargu proponujemy 

zastosowanie w instalacji monitoringu kamer CCTV o rozdzielczości 8MPx i 4MPx zamiast projektowanych 16MPx 

i 12MPx oraz zastosowanie rejestratora CCTV zamiast serwera wideo. Proponowane zmiany zapewnią bardzo 

dobre parametry identyfikacji oraz monitoringu CCTV przy zachowaniu nie wymagającej specjalnych kwalifikacji 

prostoty obsługi w porównaniu z systemem obecnie zaprojektowanym. Zmiany te przede wszystkim wpłyną na 

bardzo znaczące obniżenie kosztów planowanej inwestycji nie pogarszając właściwości użytkowych systemu 

monitoringu CCTV. 

Prosimy o informację czy Zamawiający zgadza się na proponowane zmiany. 

 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na zmianę. 

 

 

 



Pytanie nr 26 

Ze wstępnej szacunkowej wyceny robót wynika, że wartość robót budowlanych może znacznie przekroczyć 20 

mln zł a więc dużo więcej niż kwota podana przez Zamawiającego. Czy zamawiający dysponuje środkami 

finansowymi na realizację zadania? 

 

Odpowiedź: Zamawiający dysponuje kwotą, jaką podał w poprzednim postępowaniu. 

 

Pytanie nr 27 

Zamawiający w § 15 projektu umowy wskazuje sposób waloryzacji wynagrodzenia w oparciu o wskaźniki 

kwartalne GUS- po upływie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Jednocześnie Zamawiający określa 

maksymalną kwotę waloryzacji wynagrodzenia na poziomie 6% wynagrodzenia.  Naszym zdaniem próg ten jest 

skrajnie niekorzystny dla wykonawców, przypominamy że obecny poziom inflacji przekroczył już 15% rocznie. 

Przy terminie wykonania robót do kwietnia 2024 roku Wykonawcy będą musieli zabezpieczyć swoje interesy 

poprzez dołożenie do wartości robót kwoty sięgającej 20-25% wynagrodzenia, która pokryje straty 

spowodowane inflacją.  Z wracamy się z wnioskiem o zwiększenie progu maksymalnej waloryzacji do min. 15% 

lub wykreślenie z projektu umowy.  

Odpowiedź: Zamawiający odpowiedział na podobne pytanie powyżej. 

 

Pytanie nr 28 

Prosimy Zamawiającego o wskazanie, kto ponosi koszty serwisowania urządzeń oraz materiałów 

eksploatacyjnych w okresie gwarancyjnym. 

 

Odpowiedź: Koszty serwisu ponosi Wykonawca, materiałów eksploatacyjnych Zamawiający. 

 

 

 


