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 Szczecin, dnia 20.05.2020 r. 

 

 

Wykonawcy uczestniczący 

w postępowaniu 

 

 

Nasz znak: BZP-S.271.36.10.2020.KB 

Znak sprawy: BZP/19/20 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Przebudowę budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących 4 przy ul. Romera 2  

w Szczecinie na potrzeby Szkoły Podstawowej oraz nowej kuchni i stołówki” 

 

 

1. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, zamawiający 

przekazuje wykonawcom treść pytań nr 17- 97 wraz z odpowiedziami: 

 

Pytanie nr 17: 

 

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu Rozdziału V ust. 2 pkt 1 lit. a na zapis następujący: 

„(…) Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

a) Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 

1 500 000 zł” 

 

Uzasadnienie: 

W ocenie wykonawcy obowiązek legitymowania się przez oferentów biorących udział w 

niniejszym postępowaniu zdolnością finansową na poziomie 8 mln złotych jest dalece 

wygórowany w stosunku do wartości robót objętych niniejszym zamówieniem.  

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że zapisy SIWZ w powyższym zakresie pozostają bez zmian. 

Wymagany poziom zdolności finansowej podyktowany jest przede wszystkim 

przewidywanym harmonogramem płatności. 

 

 

 

Urząd Miasta Szczecin 
Biuro ds. Zamówień Publicznych 

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 

tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104 

bzp@um.szczecin.pl -  www.szczecin.pl 

 



2 
 

Pytanie nr 18: 

 

W § 2 ust. 1 wzoru umowy, prosi się o zmianę dotychczasowego zapisu, na zapis o treści: 

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami wskazanymi w § l ust. 3 umowy w 

sposób należyty. 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że zapisy SIWZ w powyższym zakresie pozostają bez zmian.  

Pytanie nr 19: 

 

W § 2 wzoru umowy, prosi się o dodanie ust. 3 o treści: 

 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy i braki w dokumentacji, do których 

wykrycia wymagana jest specjalistyczna wiedza z zakresu projektowania lub też 

szczegółowe wyliczenia albo badania. Zapis zawarty w ust. 1 nie zwalnia ponadto 

Projektanta od odpowiedzialności za wady projektu, zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

budowlane. 

Uzasadnienie: 

 

Zgodnie z poglądami zawartymi w orzecznictwie Sądów powszechnych i Sądu 

Najwyższego, a także KIO, do obowiązków wykonawcy nie należy specjalistyczne 

badanie projektu budowlanego. W wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r., KIO 2649/11, 

Krajowa Izba Odwoławcza, odnosząc się do obowiązku sprawdzenia dostarczonego 

projektu w celu wykrycia jego ewentualnych wad, w sytuacji gdy zamawiający wymagał, 

aby wykonawca złożył oświadczenie, że zapoznał i upewnił się co do „prawidłowości i 

kompletności przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz złożonej 

przeze mnie (przez nas) oferty i dokumentów do niej załączonych oraz zobowiązujemy się 

wykonać wszelkie roboty niezbędne do należytej realizacji przedmiotu zamówienia”, 

przychyliła się do stanowiska wyrażonego w wyroku z dnia 23 sierpnia 2010 r., KIO/UZP 

1698/10, że: „nawet złożenie oświadczenia o prawidłowości i kompletności przekazanej 

dokumentacji projektowej nie oznacza, że obowiązek weryfikacji dotyczy merytorycznej 

kontroli projektu przez wykonawcę oraz że zgłoszenie uwag czy wad ograniczone być 

może jakimś czasookresem. Zawsze może zdarzyć się sytuacja, że jakieś usterki nie 

zostaną przez kogokolwiek zauważone na etapie sprawdzania projektu i ujawnią się 

dopiero na etapie jego realizacji. Tym bardziej nie można uznać, iż niezgłoszenie jakichś 

uwag traktowane może być jako działanie zawinione ze strony Wykonawcy”. 

Analogiczne wnioski wysnuł Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 27 marca 

2000 r., III CKN 629/98, „z brzmienia art. 651 k.c. nie sposób wyprowadzić wniosku, że 

wykonawca ma obowiązek dokonywać w każdym przypadku szczegółowego sprawdzenia 

dostarczonego projektu w celu wykrycia jego ewentualnych wad. Wykonawca robót 
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budowlanych nie musi bowiem dysponować specjalistyczną wiedzą z zakresu 

projektowania; musi jedynie umieć odczytać projekt i realizować inwestycję zgodnie  

z tym projektem oraz zasadami sztuki budowlanej. Obowiązek nałożony na wykonawcę 

przez art. 651 k.c. należy rozumieć w ten sposób, że musi on niezwłocznie zawiadomić 

inwestora o niemożliwości realizacji inwestycji na podstawie otrzymanego projektu lub 

też o tym, że realizacja dostarczonego projektu spowoduje powstanie obiektu wadliwego. 

W tym ostatnim przypadku chodzi jednak tylko o sytuacje, w których stwierdzenie 

nieprawidłowości dostarczonej dokumentacji nie wymaga specjalistycznej wiedzy  

z zakresu projektowania”. Stanowisko wykonawcy dodatkowo uzasadnia fakt, że w myśl 

§ 7 ust. 1 pkt. 1 umowy, Zamawiający dostarcza wykonawcy dokumentację nie w chwili 

podpisania umowy, a do 7 dni od jej podpisania. 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że zapisy SIWZ w powyższym zakresie pozostają bez zmian. 

Brak sugerowanego zapisu nie zmienia zasad ogólnych związanych  

z odpowiedzialnością poszczególnych uczestników procesu inwestycyjnego za błędy 

projektowe. 

Pytanie nr 20: 

 

W § 3 wzoru umowy, w ust. 2, prosi się o dopisanie zdania ostatniego o treści: Odpisy 

pełnomocnictw ww. Osób Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie 7 dni od daty 

podpisania niniejszej umowy. 

 

Uzasadnienie: 

 

Kompetencje ww. Osób, mają istotne znaczenie dla ustalenia procedur postępowania  

w trakcie realizacji robót. Wykonawca powinien wiedzieć, jaka osoba jest uprawniona do 

dokonywania określonych czynności w imieniu Zamawiającego.  

Odpowiedź: 

 

Zamawiający wskaże adres strony internetowej, na której zamieszczone są umowy 

określające umocowania Inspektorów Nadzoru w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy 

(rejestr umów znajduje się na BIP Urzędu Miasta Szczecin).  

 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ w powyższym zakresie. 

 

Pytanie nr 21: 

 

W § 4 ust. 2 i 3 wzoru umowy znajdują się zapisy o treści: 
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„Wykonawca obowiązany jest zapewnić na ternie budowy codzienną, ciągłą, osobistą 

obecność kierownika budowy podczas prac objętych niniejszą umową”. 

oraz  

„Podczas wykonywania prac objętych niniejszą umową, Wykonawca zobowiązany jest 

również do zapewnienia na terenie budowy ciągłej obecności kierownika (ów) robót  

w branży odpowiedniej do prowadzonych aktualnie prac” 

Zdaniem Wykonawcy rygoryzm powyższych zapisów jest nieuzasadniony i niepraktyczny, 

oznacza on bowiem, że Kierownik budowy oraz kierownicy robót branżowych, nie mają 

możliwości np. wizyty w siedzibie swojego pracodawcy, czyli że staje się kolokwialnie 

mówiąc – więźniem budowy. Wykonawca przypuszcza, że intencja Zamawiającego tkwi  

w tym, aby Kierownik budowy i kierownicy branżowi nie pełnili swej funkcji na kilku 

różnych budowach, prosi on więc, aby powyższy zapis zamienić w tym właśnie kierunku, 

np. na zapis:  

„Wykonawca nie może zatrudniać Kierownika budowy oraz kierowników robót 

branżowych wyznaczonych do pełnienia tej funkcji na podstawie ust. 1, do pełnienia 

funkcji kierownika, na innych budowach prowadzonych przez Wykonawcę”. 

W związku z powyższym prosi się o zmianę zapisu §4 ust. 4 na zapis o treści następującej: 

„Kierownik budowy i branżowi kierownicy robót zobowiązani są stawić się na każdej 

zwołanej radzie budowy” 

Prosi się o wykreślenie również w całości zapisu §4 ust. 5 wzoru umowy. 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że zapisy SIWZ w powyższym zakresie pozostają bez zmian. 

Intencją Zamawiającego jest pewność, że tak skomplikowana przebudowa czynnego 

obiektu oświatowego nie będzie prowadzona bez nadzoru osób mających stosowne 

uprawnienia, wiedzę oraz doświadczenie zawodowe. Wspomniane w pytaniu całkowite 

uniemożliwienie którejkolwiek z tych osób opuszczenie terenu budowy to mocna 

nadinterpretacja zapisów. 

 

Pytanie nr 22: 

 

W § 5 ust. 4  pkt. 2) wzoru umowy znajduje się zapis o treści: „Umowa  

o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, musi zawierać w szczególności (…): kwotę wynagrodzenia (…); wynagrodzenie 

powinno być tego samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie 

ryczałtowe)…” . 
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Wykonawca prosi się o wykreślenie z ww. zapisu podkreślonego fragmentu o treści: 

„…wynagrodzenie powinno być tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy 

(wynagrodzenie ryczałtowe)…”. 

Uzasadnienie: 

Jest to zapis kłopotliwy dla wykonawcy, jak i dla podwykonawców, a ponadto nie 

wynikający z przepisu ustawy PZP. Oprócz czynnika wygody dla Inspektora nadzoru nie 

przynosi on też Zamawiającemu żadnych korzyści. 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że zapisy SIWZ w powyższym zakresie pozostają bez zmian. 

Przy dowolności wynagrodzenia podwykonawcy, a zatem dopuszczeniu jako formy 

rozliczenia także wynagrodzenia kosztorysowego, niemożliwym będzie ustalenie, czy 

wynagrodzenie podwykonawcy nie przekracza wynagrodzenia wykonawcy za określony 

zakres prac. 

Pytanie nr 23: 

 

W § 5 ust. 7 wzoru umowy, prosi się o zmianę dotychczasowego zapisu zawartego w tym 

ustępie zdanie drugie o treści: „Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do 

przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy w siedzibie Zamawiającego, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego.”  

na zapis: 

Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy w siedzibie Zamawiającego, uważa 

się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

Uzasadnienie: 

Tempo budowy wymaga skracania zbędnie wydłużonych terminów. Przedmiotowy zapis 

mówi o akceptacji lub sprzeciwie wobec umowy, której projekt został już wcześniej 

zaakceptowany przez Zamawiającego, chodzi więc o zwykłe porównanie treści projektu  

z treścią już podpisanej umowy, do czego termin 14 dniowy jest nieracjonalnie długi.  

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że zapisy SIWZ w powyższym zakresie pozostają bez zmian.  
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Pytanie nr 24: 

 

W § 5 ust. 6 pkt. 5) znajduje się zapis o treści: „Zamawiający (…) zgłosi w formie 

pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane (…): dopuszczających zabezpieczenie roszczeń 

Wykonawcy/Podwykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w formie potrącenia lub zatrzymania 

kwot z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z 

umowy o podwykonawstwo”. Wykonawca prosi o zmianę powyższego zapisu na 

następujący: „Zamawiający (…) zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (…): 

dopuszczających zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy/Podwykonawcy z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę w formie potrącenia kwot z wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo” 

Uzasadnienie: 

Wykonawca rozumie brak zgody na potrącanie kaucji z wynagrodzenia podwykonawcy. 

Natomiast możliwość zatrzymania kaucji należytego wykonania umowy jest wręcz 

„uświęcona” przez praktykę i całkowicie akceptowana przez podwykonawców. Brak 

możliwości zatrzymania kaucji eliminuje z podwykonawstwa podmioty mogące nie mieć 

zdolności gwarancyjnej, bo w braku takiej zdolności u danego podwykonawcy OFERENT 

nie ma możliwości innego zabezpieczenia się, a w konsekwencji – nie może brać takich 

podmiotów pod uwagę.  

 Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że zapisy SIWZ w powyższym zakresie pozostają bez zmian.  

 

Pytanie nr 25: 

 

W § 6 ust. 2 pkt. 23), znajduje się zapis o treści: „Poza innymi obowiązkami 

wynikającymi z treści umowy i SIZW, do obowiązków Wykonawcy należy (…): 

uzyskanie zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem – udzielanego 

przez koordynatora czynności nadzoru inwestorskiego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1 

- oraz przekazywanie mu na bieżąco: certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji 

zgodności wyrobów z polską lub europejską normą, aprobat technicznych dla tych 

materiałów oraz gwarancji producentów dla zamontowanych urządzeń i sprzętu i innych 

dokumentów wymaganych odrębnymi przepisami”. Wykonawca prosi o zmianę ww. 

zapisu, na następujący:  „Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy i 

SIZW, do obowiązków Wykonawcy należy (…): uzyskanie zatwierdzenia materiałów 
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budowlanych przed wbudowaniem – udzielanego przez koordynatora czynności nadzoru 

inwestorskiego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1 - oraz przekazywanie mu na jego 

wniosek: certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności wyrobów z polską 

lub europejską normą, aprobat technicznych dla tych materiałów oraz gwarancji 

producentów dla zamontowanych urządzeń i sprzętu i innych dokumentów wymaganych 

odrębnymi przepisami”. 

Uzasadnienie: 

Z samej treści umowy wynika, że dokumenty (certyfikaty, deklaracje, aprobaty) są 

przekazywane podczas procedury odbioru końcowego, powielanie tych czynności nie ma 

uzasadnienia.  

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że zapisy SIWZ w powyższym zakresie pozostają bez zmian.  

Pytanie nr 26: 

 

W § 6 ust. 4 wzoru umowy znajduje się zapis o treści: „Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy 

pzp, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i podwykonawca zatrudniali na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

wszystkie osoby, które będą wykonywać następujące czynności podczas realizacji 

zamówienia: (…) ”. Zdaniem Wykonawcy powyższy zapis – szczególnie w związku z 

epidemią Covid-19 i jej skutkami gospodarczymi – jest niepraktyczny i niekonkurencyjny. 

Eliminuje on bez potrzeby z postępowania wszystkie podmioty, które utrzymują miejsca 

pracy (co przecież zasługuje na uznanie), ale w ramach zatrudnienia niepracowniczego, 

które jest przecież dozwolone przez prawo. W związku z tym Wykonawca wnosi o zmianę 

ww. zapisu poprzez wprowadzenie limitu procentowego osób zatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę (np. 70%).  

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że zapisy SIWZ w powyższym zakresie pozostają bez zmian. 

Proponowana zmiana byłaby sprzeczna z art. 29 ust. 3a ustawy pzp; powyższe potwierdza 

m. in. orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26 marca 2018 r., KIO 411/18, 

zgodnie z którym celem art. 29 ust. 3a Pzp jest nałożenie na zamawiającego obowiązku 

oceny, czy czynności, które będą na jego rzecz wykonywane w ramach realizacji 

zamówienia publicznego, powinny być wykonywane w ramach stosunku zatrudnienia na 

umowę o pracę, a które takiego charakteru nie mają i z ich specyfiki wynika, że będą 

świadczone w oparciu o umowy cywilnoprawne jak np. zlecenie, umowa o dzieło, czy 

kontrakt menedżerski. Zdaniem KIO, jeśli na zamówienie publiczne składają się 

czynności, których realizacja odpowiada stosunkowi pracy, wówczas zamawiający ma 

obowiązek wskazać je w opisie przedmiotu zamówienia oraz wyegzekwować od 

wykonawcy, aby w ramach ich świadczenia zatrudniał on pracowników w rozumieniu 
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Kodeksu pracy. Istotą art. 29 ust. 3a pzp nie są zatem pracownicy jako osoby, ale rodzaje 

świadczeń dla których wykonawca nie może unikać zatrudnienia w ramach stosunku 

pracy. Tym samym w ocenie Krajowej Izby Odwoławczej analiza przepisów ustawy 

nakazuje przyznać, że zamawiający z mocy art. 29 ust. 3a Pzp nie może narzucić 

wykonawcy ilości osób zatrudnionych na umowę o pracę. 

Pytanie nr 27: 

 

W § 7 ust. 1 pkt. 1) znajduje się zapis o treści: „Zamawiający ma prawo odstąpić od 

umowy jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót dłużej niż 14 dni”. 

Wykonawca prosi się o zmianę ww. zapisu, na następujący: „Zamawiający ma prawo 

odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca jest w zwłoce z rozpoczęciem robót dłużej niż 14 

dni”. 

 

Uzasadnienie: 

 

Opóźnienie niezawinione przez Wykonawcę, nie powinno być podstawą odstąpienia od 

umowy. W myśl obecnego zapisu Zamawiający może odstąpić od umowy nawet jeśli to on 

wywołał opóźnienie. Podstawą odstąpienia powinna być zwłoka wykonawcy, czyli 

opóźnienie przez niego zawinione. 

 Odpowiedź: 

 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści siwz w powyższym zakresie. 

 

Pytanie nr 28: 

W § 7 ust. 1 pkt. 3) znajduje się zapis o treści: „Zamawiający ma prawo odstąpić od 

umowy jeżeli (…) Wykonawca opóźnia się z wykonywaniem poszczególnych robót 

budowlanych opisanych w harmonogramie rzeczowo- terminowo- finansowym 

stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy o 14 dni w stosunku do terminów 

określonych w tymże harmonogramie”. Wykonawca prosi się o zmianę ww. zapisu, na 

następujący: „Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy jeżeli (…) Wykonawca jest w 

zwłoce z wykonywaniem poszczególnych robót budowlanych opisanych w 

harmonogramie rzeczowo- terminowo- finansowym stanowiącym załącznik nr 4 do 

niniejszej umowy o 14 dni w stosunku do terminów określonych w tymże 

harmonogramie”. 

 

Uzasadnienie: 

 

Opóźnienie niezawinione przez Wykonawcę, nie powinno być podstawą odstąpienia od 

umowy. W myśl obecnego zapisu Zamawiający może odstąpić od umowy nawet jeśli to on 



9 
 

wywołał opóźnienie. Podstawą odstąpienia powinna być zwłoka wykonawcy, czyli 

opóźnienie przez niego zawinione.  

Odpowiedź: 

 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści siwz w powyższym zakresie. 

 

Pytanie nr 29: 

 

W § 7, prosi się o dodanie zapisu, w myśl którego odstąpienie będzie miało charakter ex 

nunc (od chwili odstąpienia), np. o treści: „Odstąpienie od umowy, o którym mowa  

w niniejszym paragrafie, dotyczy robót jeszcze przez Wykonawcę niewykonanych”. 

Uzasadnienie: 

Odstąpienie nie powinno niweczyć całej umowy i jej wykonanej części, a tylko jej część 

niewykonaną. 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że zapisy SIWZ w powyższym zakresie pozostają bez zmian. 

Skutki odstąpienia od umowy oceniane będą zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa 

Pytanie nr 30: 

 

W § 8, prosi się o dopisanie ustępu 1a, o treści: „1a. Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Zamawiającego – w tym również za zapłatę 

kar umownych - za przekroczenie terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli doznał 

przeszkody w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego. Wykonawca nie ponosi również odpowiedzialności odszkodowawczej 

wobec  Zamawiającego – w tym również za zapłatę kar umownych - za  przekroczenie 

terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli to przekroczenie terminu wynika z konieczności 

wykonania  robót  dodatkowych  bądź zamiennych, niezbędnych dla wykonania 

przedmiotu umowy, których przy dołożeniu najwyższej staranności nie można było 

przewidzieć w dacie zawarcia umowy (np. wynikających ze stwierdzonych przez 

Wykonawcę w czasie wykonywania umowy i potwierdzonych przez Zamawiającego wad 

dokumentacji),  a także gdy przekroczenie terminu wynika z nieterminowej lub wadliwej 

realizacji prac przez inne podmioty działające na zlecenie Zamawiającego,  

a niepodlegające Wykonawcy. Zmiana terminu, o którym mowa powyżej, będzie 

proporcjonalna do przyczyn, które ją wywołały”. 

Uzasadnienie: 
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Wykonawca nie może odpowiadać za skutki działań lub zaniechań Zamawiającego.   

 Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że zapisy SIWZ w powyższym zakresie pozostają bez zmian.  

W celu wyjaśnienia wątpliwości Wykonawcy Zamawiający wskazuje, że w zakresie 

przekroczenia terminu realizacji przedmiotu umowy, przewidział karę umowną jedynie w 

przypadku zwłoki, a zatem jedynie w sytuacji, gdy przekroczenie to będzie następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność (zgodnie z regułami 

kodeksu cywilnego). Dodatkowo wskazać należy, że obowiązek wykonania przez 

Wykonawcę robót dodatkowych lub robót zamiennych będzie miał miejsce jedynie w 

sytuacji zmiany umowy (wprowadzonej za zgodą obydwu stron), która to zmiana 

przedmiotowa, w określonych sytuacjach, będzie generowała także możliwość 

odpowiedniej zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy. 

Pytanie nr 31: 

 

Prosi się o wykreślenie w całości zapisu ujętego w §11 ust. 3 pkt 5) wzoru umowy 

 

Uzasadnienie: 

 

Fakturowanie wykonanych (w pełni) robót częściowych wysokości nieprzekraczającej 

90% wartości tych robót stoi w sprzeczności z zasadami określania wysokości podstawy 

opodatkowania wyrażonymi w ustawie po podatku od towarów i usług VAT. Obowiązek 

podatkowy powstaje w związku z częściowym wykonaniem robót przez wykonawcę 

potwierdzonym każdorazowo protokołem odbioru częściowego. Każdy z kolejno 

wykonywanych etapów robót posiada konkretną wartość, która stanowi podstawę 

opodatkowania podatkiem VAT. Wystawiając zatem faktury VAT do 90% wartości 

wykonanych robót wykonawca postąpiłby wbrew przepisom ww. ustawy, a nadto 

wystawienie faktur do takiej wysokości i tak zobowiązywałoby go do odprowadzenia 

podatku należnego liczonego od pełnej wartości wykonanych robót częściowych. 

Reasumując pozostawienie przedmiotowego zapisu w dotychczasowej formie uczyni go 

nieważnym, gdyż sprzecznym z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że zapisy SIWZ w powyższym zakresie pozostają bez zmian. 

Pytanie nr 32: 

 

Prosi się o wykreślenie w całości zapisu ujętego w §11 ust. 4 pkt 1) wzoru umowy 

Uzasadnienie: 
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Jeśli chodzi o skutki odbioru (także częściowego), wypowiedział się na ten temat Sąd 

Apelacyjny w Katowicach, który w wyroku z dnia 24 lutego 2005 r.  (I ACa 1533/04) 

stwierdził, iż  „odbiór dzieła jest odzwierciedleniem faktu wykonania przedmiotu umowy. 

W odebraniu dzieła mieści się deklaracja, że dzieło zostało ukończone i spełnia umówione 

wymagania. Odbiór stanowi pokwitowanie spełnienia świadczenia.” W konsekwencji 

niedopuszczalne jest takie ukształtowanie stosunku umownego, na podstawie którego 

dokument będący pokwitowaniem, nie wywołuje - z woli stron - skutków pokwitowania. 

W konsekwencji analizowany zapis wzoru umowy narusza art. 353 
1
 Kodeksu cywilnego 

(w zw. z art. 14 ustawy Pzp). Narusza też przywołany przepis art. 462 § 1 Kodeksu 

cywilnego, ponieważ dłużnik musi mieć uprawnienie domagania się pokwitowania 

wykonania częściowego spełnienia swego zobowiązania. 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że zapisy SIWZ w powyższym zakresie pozostają bez zmian. 

 

Pytanie nr 33: 

 

Prosi się o wykreślenie w całości zapisu ujętego w §11 ust. 4 pkt 2) wzoru umowy: 

Uzasadnienie: 

W świetle art. 647 kc odbiór robót należy do obowiązków inwestora i nie może być 

uzależniony od braku wad bądź usterek tych robót. Przepis ten stanowi bowiem o odbiorze 

robót, a nie bezusterkowym odbiorze robót. W kwestii tej wypowiedział się Sąd 

Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 28 stycznia 2016 r., sygn. IACa 253/15: Zapis 

umowy zawartej przez strony, mówiący, iż odbiór prac nastąpi jedynie wówczas, gdy 

zostanie sporządzony protokół odbioru bezusterkowego, pozostaje w sprzeczności z art. 

647 kc, statuującym obowiązek inwestora odbioru prac, zatem zapis ten nie może być 

uznany za wiążący. 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że zapisy SIWZ w powyższym zakresie pozostają bez zmian. 

Zapis  stanowi odzwierciedlenie wielu orzeczeń, w tym Sądu Najwyższego, zgodnie  

z którymi odbiór częściowy i zapłata części wynagrodzenia za częściowo odebrane roboty 

budowlane nie rozliczają stron umowy tej części robót ze skutkiem wygaśnięcia w tej 

części ich zobowiązań i nie pozbawia możliwości całościowego rozliczenia robót po 

oddaniu całości obiektu przez wykonawcę i przyjęciu przez Inwestora. 

Pytanie nr 34: 

 

Prosi się o zmianę zapisu ujętego w §12 ust. 4 wzoru umowy na zapis następujący: 

„Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach  

i urządzeniach oraz z wadliwym wykonaniu prac”. 
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Uzasadnienie: 

Ani gwarancja jakości, ani także rękojmia za wady fizyczne, nie obejmują 

odpowiedzialności za szkody wywołane przez wadę. Oczywiście wada fizyczna może 

powodować szkodę, którą sprzedający może być zobowiązany naprawić, niemniej jednak 

podstawą odpowiedzialności odszkodowawczej sprzedającego nie jest wówczas w żadnym 

razie gwarancja jakości, bądź rękojmia. Objęcie gwarancją jakości odpowiedzialności 

odszkodowawczej jest sprzeczne z naturą (istotą) tego zobowiązania i będzie prowadziło 

do nieznanych prawu i niemożliwych do zastosowania implikacji. 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że zapisy SIWZ w powyższym zakresie pozostają bez zmian. 

Zapis rozwiewa wątpliwości dotyczące odbioru częściowego w przypadku, gdy roboty 

objęte tym odbiorem posiadają wady istotne; zapis w żaden sposób nie wymaga całkowitej 

bezusterkowości robót w celu ich odbioru. 

 

Pytanie nr 35: 

 

W §12 ust. 13 prosi się o zmianę ujętego w nim zapisu na zapis następujący: „Termin 

gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, w ciągu którego wskutek wady 

rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać. W przypadku 

gdy przedmiotem wady jest część przedmiotu umowy, przedłużenie terminu gwarancji 

dotyczy wyłącznie tej części przedmiotu umowy”.   

Uzasadnienie: 

Na podstawie gwarancji jakości Wykonawca tak czy inaczej jest zobowiązany do 

naprawiania wad ujawnionych w okresie gwarancji, nawet po jej upływie  

(w przeciwieństwie do rękojmi), nie oznacza to wszakże „przedłużenia” terminu 

gwarancji. Wykonawca prosi więc o zastosowanie rozwiązania ustawowego. Co więcej, 

nie można się zgodzić na przedłużenie terminu gwarancji na całość robót budowlanych, 

jeżeli przedmiotem wady jest tylko drobny element tych robót. Pozostawienie 

dotychczasowego zapisu sprawiłoby, że drobne wady (np. jednego okna), powodowałyby, 

że gwarancja na cały obiekt ulega wydłużeniu, co byłoby skrajnie niesłuszne. 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że zapisy SIWZ w powyższym zakresie pozostają bez zmian. 
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Pytanie nr 36: 

 

Prosi się o wykreślenie zapisu ujętego w §12 ust. 20 wzoru umowy. 

Uzasadnienie: 

Wyłączenie normy z art. 563 kc stoi w sprzeczności z zapisem §6 ust. 9 zdanie pierwsze 

wzoru umowy: Strony oświadczają, że przy realizacji przedmiotu umowy będą z sobą 

współdziałać, mając przede wszystkim na względzie cel gospodarczy umowy, jej 

postanowienia, a także poszanowanie interesów drugiej strony. 

Możliwość zaniechania przez Zamawiającego zbadania robót budowlanych stanowiących 

przedmiot umowy i nie zawiadomienie Wykonawcy o ewentualnych wadach 

zdecydowanie koliduje bowiem z oświadczeniami stron o zgodnym dążeniu do spełnienia 

celu gospodarczego umowy oraz poszanowania wzajemnych interesów. 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że zapisy SIWZ w powyższym zakresie pozostają bez zmian. 

 

Pytanie nr 37: 

 

Wykonawca zwraca się o modyfikację zapisów określających termin ważności gwarancji 

należytego wykonania kontraktu wniesionej w postaci gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej poprzez rezygnację z wydłużenia terminu obowiązywania takiej 

gwarancji o 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonane oraz o 15 dniu po upływie okresu rękojmi. Powyższe dodatkowe 

terminy pokrywają czas na zwolnienie zabezpieczenia złożonego w formie pieniężnej, nie 

odnoszą się natomiast do zabezpieczenia w formie niepieniężnej, gdyż zabezpieczenia 

udzielonego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej się nie zwraca, albowiem 

wraz z upływem terminów w niej wskazanych gwarancja wygasa. Pozostawienie zapisów 

w dotychczasowym brzemieniu powoduje, że gwaranci udzielający zabezpieczenia 

odpowiadają w okresie 30 dni od wykonania zamówienia równocześnie z tytułu 

niewykonania kontraktu, jak również z tytułu usuwania wad i usterek w wykonanym 

przedmiocie umowy. Powyższa podwójna odpowiedzialność gwarantów nie jest 

akceptowana na rynku ubezpieczeniowym. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że zapisy SIWZ w powyższym zakresie pozostają bez zmian. 

 

Pytanie nr 38: 
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Prosi się o zmianę zapisów następujących punktów §15 ust. 1 na zapisy następujące: 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

(…) 

3) za przekroczenie wyznaczonego terminu na usunięcie wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi lub gwarancji za wady, za każdą wadę, w 

wysokości 50 zł, za każdy dzień zwłoki 

(…) 

5) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku, o którym mowa w §4 ust. 2 

niniejszej umowy, w wysokości 50 zł, za każdy stwierdzony przypadek 

6) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku, o którym mowa w §4 ust. 3 

niniejszej umowy, w wysokości 50 zł, za każdy stwierdzony przypadek 

7) za niezapewnienie podczas realizacji robót osoby pełniącej funkcję kierownika budowy 

w wysokości 600 zł, kara umowna określona w niniejszym punkcie zostanie naliczona za 

każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji kierownika budowy przez osobę ustanowioną 

samodzielnie przez Zamawiającego 

8) za niezapewnienie podczas realizacji robót osób wskazanych w §4 ust. 1 pkt 2-4 

niniejszej umowy, w wysokości 300 zł za każdą brakującą osobę: kara umowna określona 

w niniejszym punkcie zostanie naliczona za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji 

kierownika robót przez osobę ustanowioną samodzielnie przez Zamawiajacego 

9) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 500 zł, za 

każdy stwierdzony przypadek 

10) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

kara umowna, o której mowa w niniejszym punkcie zostanie naliczona w przypadku 

nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, jak 

również w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy 

lub usługi 

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w 

kwocie, 100 zł za każdy stwierdzony przypadek 

12) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w kwocie 500 zł za każdy stwierdzony 

przypadek 

13) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku, o którym mowa w §6 ust. 2 

pkt 5 lub pkt 12 niniejszej umowy, w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony przypadek 

14) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku, o którym mowa w §6 ust. 2 

pkt 20, w wysokości 20 zł za każdy stwierdzony przypadek 

15) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku, o którym mowa w §6 ust. 2 

pkt 21, w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony przypadek 

16) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku, o którym mowa w §6 ust. 2 

pkt 32, w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony przypadek 

17) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku, o którym mowa w §6 ust. 2 

pkt 33, w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony przypadek 

18) za niedostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej w terminie, o którym mowa 

w §6 ust. 2 pkt 35 niniejszej umowy, w wysokości 20 zł za każdy dzień zwłoki 
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19) w przypadku zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu żądanych przez Zamawiajacego 

dowodów zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane w §6 ust. 4 

niniejszej umowy czynności, w wysokości 20 zł za każdy dzień zwłoki 

20) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w §6 ust. 4 

niniejszej umowy czynności, w wysokości 200 zł za każdy stwierdzony przypadek (tj. za 

każdą osobę niezatrudnioną na podstawie umowy o pracę) 

 

Uzasadnienie: 

Biorąc pod uwagę ilość i zakres nakładających się na siebie zabezpieczeń (polisa, 

gwarancja, prawo odstąpienia, kary umowne), kary umowne przewidziane przez 

Zamawiającego są zbyt dotkliwe. Należy też zauważyć, że niektóre z kar nakładają się 

także na siebie. Co więcej, ich wysokość i ilość będzie musiała zostać uwzględniona  

w cenach ofertowych. Ponadto kary powinny być nakładane na niewykonanie 

obowiązków o charakterze zawinionym przez Wykonawcę. 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że zapisy SIWZ w powyższym zakresie pozostają bez zmian. 

 

Pytanie nr 39: 

 

W § 15, prosi się o dodanie ustępu 1a, o następującej treści: 

„1a. Łączna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych,  nie może przekroczyć 

10% wynagrodzenia  Wykonawcy brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy, określonego 

w § 9 ust.1 umowy.” 

Uzasadnienie: 

Brak limitu kar umownych przełoży się na ceny ofertowe. 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że zapisy SIWZ w powyższym zakresie pozostają bez zmian. 

 

Pytanie nr 40: 

 

W § 15, prosi się o dodanie ustępu 1b, o następującej treści: „1b. Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, 

określonego w § 9 ust.1 umowy. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę 

umowną, Wykonawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego.” 
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Uzasadnienie: 

Wykonawca postuluje o zachowanie pewnej symetrii w zakresie praw i obowiązków Stron.  

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że zapisy SIWZ w powyższym zakresie pozostają bez zmian. 

 

Pytanie nr 41: 

 

W §16 ust. 4 prosi się o dodanie pkt 3) o treści: Zmiana skutkująca zmianą wysokości 

wynagrodzenia może nastąpić (…) 

Pkt 3) w związku z wystąpieniem okoliczności związanych z rozprzestrzenianiem się 

choroby covid-19, a w szczególności: aktów władz państwowych i samorządowych, 

ograniczeń dostępności personelu Wykonawcy lub ograniczeń dostępności dostaw  

i podwykonawców, które będą sprawiały, że spełnienie świadczenia za wynagrodzeniem,  

o którym mowa w § 9 ust. 1, byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby 

Wykonawcy rażącą stratą”. 

Uzasadnienie: 

W ocenie wykonawcy możliwość zmiany wynagrodzenia wskutek okoliczności 

spowodowanych covid-19 powinna być wprost wyrażona w postanowieniach umownych. 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że zapisy SIWZ w powyższym zakresie pozostają bez zmian. 

Sugerowany zapis nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 pzp, który 

wymaga, aby zmiany umowy zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień 

umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości 

wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian; zmiany 

wynagrodzenia przewidziane w umowie, poza modyfikacjami wynikającymi ze zmian 

regulacji, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy pzp, uregulowane zostały jako 

konsekwencja zmian przedmiotowych, co z kolei umożliwia ustalenie "nowego" 

wynagrodzenia z uwzględnieniem zasad określonych szczegółowo w §16 ust. 4 umowy 

(powyższe przesądza, że w przypadku każdego wykonawcy, zmiana ta będzie ostatecznie 

taka sama, gwarantując zachowanie podstawowych zasad udzielania i realizacji zamówień 

publicznych). Propozycja wykonawcy zakłada zmianę, która miałaby odbyć się de facto w 

drodze negocjacji pomiędzy stronami, co nie mieści się w dyspozycji art. 144 ust. 1 pkt 1 

ustawy pzp. Wskazać także należy, że §16 wprowadza jedynie umowny katalog zmian, co 

nie pozbawia wykonawcy szczegółowych roszczeń wynikających np. z kodeksu 

cywilnego. 
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Pytanie nr 42: 

 
Wykonawca zwraca się o zmniejszenie kary i zamianę zapisu na: 
 
§15 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za przekroczenie terminu wykonania całości przedmiotu umowy określonego w § 8 

ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki; 

2) za przekroczenie terminu określonego w § 8 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy, w wysokości 

0,05% wysokości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust, 1 niniejszej 

umowy, za każdy dzień zwłoki; 

3) za przekroczenie wyznaczonego terminu na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym lub w okresie rękojmi lub gwarancji za wady, za każdą wadę, w wysokości 10 

złotych, za każdy dzień zwłoki;  

4) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 

§ 9 ust, 1 niniejszej umowy; 

5) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 2 

niniejszej umowy, w wysokości 50 zł, za każdy stwierdzony przypadek; 

6) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 3 

niniejszej umowy, w wysokości 50 zł, za każdy stwierdzony przypadek; 

7) za niezapewnienie podczas realizacji robót osoby pełniącej funkcję kierownika budowy w 

wysokości 600 zł; kara umowna określona w niniejszym punkcie zostanie naliczona za każdy 

rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji kierownika budowy przez osobą ustanowioną 

samodzielnie przez Zamawiającego; 

8) za niezapewnienie podczas realizacji robót osób wskazanych w § 4 ust 1 pkt 2-4 niniejszej 

umowy, w wysokości 300 zł za każdą brakującą osobę; kara umowna określona w niniejszym 

punkcie zostanie naliczona za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji kierownika robót 

przez osobę ustanowioną samodzielnie przez Zamawiającego; 

9) w przypadku nieprzedłoźenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 500 zł, za 

każdy stwierdzony przypadek; 

10) w przypadku nieprzedłoźenia do zaakceptowania projektu umowy której mowa w 

niniejszym punkcie zostanie naliczona w przypadku nteprzedłożenia poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, dostawy lub usługi, jak również w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zamiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, dostawy iub usługi; 

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w 

kwocie 100,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek; 

12) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
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Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w kwocie 500,00 zł, za każdy stwierdzony 

przypadek; 

13) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 

5 lub pkt 12 niniejszej umowy, w wysokości 100 zł, za każdy stwierdzony przypadek; 

14) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 

20, w wysokości 20 zł, za każdy stwierdzony przypadek; 

15) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku, o którym mowa w § 6 ust 2 pkt 

21 niniejszej umowy, w wysokości 100 zł, za każdy stwierdzony przypadek; 

16) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku, o którym mowa w § 6 ust 2 pkt 

32 niniejszej umowy, w wysokości 100 zł, za każdy stwierdzony przypadek; 

17) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku, o którym mowa w § 6 ust 2 pkt 

33 niniejszej umowy, w wysokości 100 zł, za każdy stwierdzony przypadek; 

18) za niedostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej w terminie, o którym mowa w § 

6 ust. 2 pkt 35 niniejszej umowy, w wysokości 20 zł, za każdy dzień zwłoki; 

19) w przypadku zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu, żądanych przez Zamawiającego, 

dowodów zatrudnienia na umową o pracą osób wykonujących wskazane w § 6 ust. 4 

niniejszej umowy czynności, w wysokości 10 zł, za każdy dzień zwłoki; 

20) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcą lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 6 ust. 4 niniejszej umowy 

czynności, w wysokości 200 zł za każdy stwierdzony przypadek (tj. za każdą osobę 

niezatrudnioną na podstawie umowy o pracę); 

22) w przypadku zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu wykazu, oświadczenia iub ich 

aktualizacji, o których mowa w § 6 ust. 5 niniejszej umowy, w wysokości 10 zł, za każdy 

dzień zwłoki, 

2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki łub opóźnienia, ustalonych za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki/opóźnienia, staje się wymagalne; 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia - w tym dniu, 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia - odpowiednio w każdym z 

tych dni. 

3. Poza przypadkiem wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu, roszczenie o zapłatę kar 

umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do 

obciążenia Wykonawcy karą umowną. 

4. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną Zamawiający zastrzega 

sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

5. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z 

przysługującego mu wynagrodzenia. 

6. W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w 

protokole końcowym odbioru robót lub stwierdzonych w okresie rękojmi iub gwarancji, 

Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

7. W przypadku opóźnienia lub zwłoki w wykonaniu jakichkolwiek obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający, zachowując prawo do naliczenia kary 

umownej oraz roszczenia o naprawienie szkody, zastrzega sobie możliwość zlecenia innemu 

podmiotowi wykonania zastępczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
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Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że zapisy SIWZ w powyższym zakresie pozostają bez zmian. 

Pytanie nr 43: 

 

Prosimy o zamieszczenie następujących rysunków: 

 Kolorystyka - rzut parteru, skala 1:200 rys. nr A.20; 

 Kolorystyka - rzut piętra, skala 1:200 rys. nr A.21; 

 Kolorystyka - stołowka, skala 1:200 rys. nr A.22. 

W dokumencie „POMIESZCZENIA WYKOŃCZENIE” wielokrotnie jest odwołanie do  

ww. rysunków oraz są one zamieszczone w spisie rysunków w Projekcie Wykonawczym 

„Zagospodarowanie + Architektura”, nie ma ich natomiast w załączonej dokumentacji 

przetargowej, a są one niezbędne do wyceny wykończenia powierzchni ścian 

poszczególnych pomieszczeń. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający dokona w powyższym zakresie stosownej modyfikacji specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia.  

Pytanie nr 44: 

Prosimy o podanie szczegółowych parametrów technicznych opraw zastosowanych  

w projekcie . Podane na rzucie w projekcie nie pozwalają dokonać właściwej wyceny. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający dokona w powyższym zakresie stosownej modyfikacji specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia.  

Pytanie nr 45: 

W związku z tym, iż podane w tabelce informacje na temat opraw są nie wystarczające do 

prawidłowej wyceny, prosimy o podanie szczegółowych parametrów technicznych opraw 

zastosowanych w projekcie .   

Odpowiedź: 

 

Zamawiający dokona w powyższym zakresie stosownej modyfikacji specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia.  

Pytanie nr 46: 

Z uwagi na fakt, że cała kuchnia oraz zmywalnia obsługiwane są przez centralę 

wentylacyjną nawiewno-wywiewną z glikolowym odzyskiem ciepła producenci okapów 
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zalecają zastosowanie w takim przypadku okapów wyposażonych w filtry wielostopniowe, 

które są rozwiązaniem dedykowanym do współpracy z centralami wentylacyjnymi  

z wymiennikami do odzysku ciepła. Filtry te gwarantują skuteczność filtracji na poziomie 

99% dla cząsteczek tłuszczu o wielkości 8μm (czego nie gwarantują – ujęte  

w dokumentacji projektowej – filtry labiryntowe, które posiadają skuteczność filtracji przy 

tej samej wielkości cząsteczki tylko na poziomie 55% ). Filtry wielostopniowe zapewniają 

bezpieczną i bezproblemową, a tym samym tańszą eksploatację centrali, a w szczególności 

wymiennika ciepła, w przeciwieństwie do filtrów labiryntowych przewidzianych  

w projekcie. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego  

o wprowadzenie korekty wymagań projektowych w tym zakresie, tj. o zamianę filtrów 

labiryntowych na filtry wielostopniowe, przynajmniej w tych okapach, gdzie przewiduje 

się powstawanie oparów zawierających duże ilości cząsteczek tłuszczu. Czy w przypadku 

pozostawienia dotychczasowych wymagań odnośnie rodzajów filtrów Zamawiający 

dopuszcza zastosowanie filtrów wielostopniowych w opisanych powyżej okapach?   

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia się wymagania dotyczące filtrów z labiryntowych na 

wielostopniowe. W związku z powyższym Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia w ten sposób, że do załącznika nr 6 do SIWZ - 

Dokumentacja projektowa \STWIOR\TECHNOLOGIA KUCHNI dodano plik 

„191004_Szczecin_Zespół Szkół_STWIR - MS_rewizja 01” zastępujący w całości 

istniejący plik „3 191004_Szczecin_Zespół Szkół_stwir – MS”. Ponadto, wyłącznie  

w celach pomocniczych, do załącznika nr 6 do SIWZ - Dokumentacja projektowa 

PRZEDMIARY\TECHNOLOGIA KUCHNI dodano plik „Zespół Szkół 

Ogólnokształcących NR4_przedmiar technologia kuchni_rewizja 01” zastępujący  

w całości istniejący plik „190918_Zespół Szkół Ogólnokształcących NR 4_Zespół Szkół 

Ogólnokształcących NR4_przedmiar”. Ponadto Zamawiający przypomina, że załączone do 

SIWZ przedmiary robót nie są podstawą sporządzenie przez Wykonawcę wyceny, a mają 

jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec powyższego mogą występować 

rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem prac wykazanych w załączonych przedmiarach 

robót, a ilością i zakresem prac do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz opisu przedmiotu zamówienia. 

Ilość i zakres prac wskazany w przedmiarach robót, nie jest wiążący dla wykonawcy. 

Wykonawca przy wycenie prac nie musi korzystać z załączonych do siwz przedmiarów 

robót oraz może je modyfikować. 

Pytanie nr 47: 

W związku z ww. przetargiem zwracamy się z prośbą o umożliwienie przeprowadzenia 

wizji lokalnej na terenie obiektów objętych zamówieniem. 

Odpowiedź: 
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Zamawiający nie przewiduje organizowania zebrania Wykonawców z powodu 

nadzwyczajnej sytuacji, związanej z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego 

chorobę COVID-19. Zgodnie z treścią przepisu §14 Rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 

w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 792) na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje zakaz zgromadzeń (w rozumieniu ustawy Prawo  

o zgromadzeniach) oraz imprez, spotkań i zebrań. Zamawiający nie posiada stosownych 

procedur umożliwiających zorganizowanie zebrania Wykonawców z uwzględnieniem 

regulacji wprowadzonych rozporządzeniem. 

 

Pytanie nr 48: 

Prosimy o jednoznaczną informację, które z zestawień wyposażenia meblowego jest 

aktualne: 

- te z pliku opis wyposażenia meblowego 

- te z pliku opis wyposażenia meblowego rewizja 

- zestawienie wyposażenia meblowego z kosztorysu poz 1.12 

We wszystkich zestawieniach są różne pozycje zakresu. 

Odpowiedź: 

Aktualny i nadrzędny plik to „opis wyposazenia meblowego_rewizja” znajdujący się w 

załączniku nr 6 do SIWZ - Dokumentacja projektowa do\PŁYTA 

SUPLEMENT\ARCHITEKTURA_SUPLEMENT. Zawartość folderu „PŁYTA 

SUPLEMENT”, który znajduje się  w załączniku nr 6 do SIWZ aktualizuje Projekt 

Wykonawczy. Natomiast załączone do SIWZ przedmiary robót nie są podstawą 

sporządzenie przez Wykonawcę wyceny, a mają jedynie charakter pomocniczy, 

informacyjny. Wobec powyższego mogą występować rozbieżności pomiędzy ilością i 

zakresem prac wykazanych w załączonych przedmiarach robót, a ilością i zakresem prac 

do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót oraz opisu przedmiotu zamówienia. Ilość i zakres prac 

wskazany w przedmiarach robót, nie jest wiążący dla wykonawcy. Wykonawca przy 

wycenie prac nie musi korzystać z załączonych do siwz przedmiarów robót oraz może je 

modyfikować. 

Pytanie nr 49: 

W udostępnionej dokumentacji brak jest wytycznych dot. wyposażenia gabinetu  

stomatologicznego. 
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Odpowiedź: 

Unit dentystyczny: 

– ergonomiczna zwarta konstrukcja: blok spluwaczki zawieszony na fotelu pacjenta, fotel 

pacjenta o udźwigu do 190 kg 

– wysoka jakość materiałów, tapicerka w kolorze zielonym, zbliżonym do NCS-3020-

G50Y 

Minimalne elementy wyposażenia: 

- dotykowy panel sterowania z cyfrowym wyświetlaczem parametrów pracy (dla 

mikrosilnika, turbiny i skalera) i negatoskopem, 

- 3-drożna dmuchawko-strzykawka na stoliku lekarza, 

- bezszczotkowy mikrosilnik o mocy min 3,3 Ncm ze światłem LED, 

- moduł turbinowy ze światłem, 

- moduł skalera piezoelektrycznego (z 4 ostrzami), 

- lampa polimeryzacyjna T-LED, 

- mechaniczny hamulec stolika lekarza, 

- operacyjna lampa halogenowa (płynna regulacja intensywności w zakresie 8000 lub 35 

000 luksów, praca głowicy w trzech płaszczyznach), 

- zagłówek z blokadą mechaniczną i pracą min. w dwóch płaszczyznach, 

- system podawania rękawów: „od góry” , 

- ślinociąg wodny, 

- krzesełko lekarskie, 

- inne niewymienione wyżej elementy niezbędne do uruchomienia unitu (np. komplet 

końcówek, bezolejowy kompresor itp). 

 

Zamawiający dokonuje w powyższym zakresie modyfikacji specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w ten sposób, że do załącznika nr 6 do SIWZ dodaje plik „unit 

dentystyczny_opis”, stanowiący opis produktu dla pozycji nr 73 w pliku „opis 

wyposazenia meblowego_rewizja” 

Pytanie nr 50: 

Prosimy o przekazanie specyfikacji i charakterystycznych parametrów dla płytek 

klinkierowych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że kolorystyka, układ, opis są zgodne z rys. elewacji. 

Dodatkowe parametry: 

reakcja na ogień - klasa A1 

nasiąkliwość ok. 3% 

mrozoodporność spełnia normę PN ISO-10545-12 

odporność na szok termiczny spełnia normę PN ISO-10545-9 

siła łamiąca równe pow. 800N wytrzymałość na zginanie pow. 13N/mm2 
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odporność na środki domowego użytku - klasa UA 

odporność chemiczna (słabe stężenie) klasa ULA 

wymiary dla płaskich płytek 65-70mm x 9-11mm x 240-250 mm 

 

Zamawiający dokonał w powyższym zakresie stosownej modyfikacji specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w ten sposób, że do załącznika nr 6 do SIWZ – Dokumentacja 

Projektowa\PROJEKT WYKONAWCZY\1. ZAGOSPODAROWANIE + ARCHITEKTURA 

dodał plik „parametry dodatkowe” uwzględniający uszczegółowienie parametrów dla 

materiałów wykończeniowych. 

Pytanie nr 51: 

Prosimy o przekazanie specyfikacji i charakterystycznych parametrów dla płyt włókno-

cementowych elewacji wentylowanej. 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że kolorystyka, układ, opis są zgodne z rys. elewacji. 

 

Dodatkowe parametry: 

reakcja na ogień - A2 - s1, d0 lub wyższa 

wytrzymałość na zginanie (mokrego produktu) MPa ≥ 18 moduł elastyczności (suchego 

produktu) GPa 16 

odporność na mróz Cykle >100 

gęstość suchego produktu kg/m3 ≥1500 

barwiona w masie wykończenie - patynowana, przecierana 

grubość - 8-12mm 

 

Zamawiający dokonał w powyższym zakresie stosownej modyfikacji specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w ten sposób, że do załącznika nr 6 do SIWZ – Dokumentacja 

Projektowa\PROJEKT WYKONAWCZY\1. ZAGOSPODAROWANIE + ARCHITEKTURA 

dodał plik pn. „parametry dodatkowe” uwzględniający uszczegółowienie parametrów dla 

materiałów wykończeniowych. 

Pytanie nr 52: 

 

Prosimy o przekazanie legendy i/ lub detali wykonawczych elementów wskazanych 

symbolami od 1.1 do 5.2 na rysunkach A.12 z 10.2019 r.; A.13 z 10.2019 r.; A.14  

z 10.2019 r.; A.15 z 10.2019 r. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że legendy i/lub detale wykonawcze elementów wskazanych 

symbolami od 1.1 do 5.2 na rysunkach A.12 z 10.2019 r.; A.13 z 10.2019 r.; A.14 z 10.2019 

r.; A.15 z 10.2019 r. znajdują się na rysunku A.0 LEGENDA. 
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Pytanie nr 53: 

 

Prosimy o przekazanie specyfikacji i charakterystycznych parametrów dla okładzin ściennych 

w postaci płytek 20x20cm wyszczególnionych w pliku „Pomieszczenia wykończenie”. Jeżeli 

nie ma więcej wymagań wobec nich ponad rozmiar, kolor i szkliwienie to prosimy o taką 

informację. 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że parametry płytek podano w pliku "pomieszczenia wykończenie". 

Powierzchnia płytek powinna być gładka, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków 

dezynfekcyjnych. 

 

Zamawiający dokonał w powyższym zakresie stosownej modyfikacji specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w ten sposób, że do załącznika nr 6 do SIWZ – Dokumentacja 

Projektowa\PROJEKT WYKONAWCZY\1. ZAGOSPODAROWANIE + ARCHITEKTURA 

dodał plik pn. „parametry dodatkowe” uwzględniający uszczegółowienie parametrów dla 

materiałów wykończeniowych. 

Pytanie nr 54: 

 

Prosimy o przekazania specyfikacji i charakterystycznych parametrów dla osłon paneli 

ściennych wyszczególnionych w przedmiarze robót – nie zostały one wyszczególnione  

w pliku „Pomieszczenia wykończenie”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że panele ścienne mają być zgodne z opisem Projektu 

Wykonawczego teczka 1 Zagospodarowanie+ Architektura, rys. A.20-A.22 (rys. kolorystyki) 

oraz z plikiem "materiały uzupełniające” znajdującym się w teczce 

SUPLEMENT/ARCHITEKTURA SUPLEMENT: 

 

Dodatkowe parametry: 

- utrzymanie w czystości- możliwość odkurzania ręcznego i maszynowego oraz przecierania 

na mokro raz w tygodniu, 

- parametry dźwiękochłonne umożliwiające spełnienie wymagań dotyczących akustyki 

wnętrz zgodnie z PN-B-02151-4:2015-06 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w 

budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w 

pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań. 

 

Zamawiający dokonał w powyższym zakresie stosownej modyfikacji specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w ten sposób, że do załącznika nr 6 do SIWZ – Dokumentacja 

Projektowa\PROJEKT WYKONAWCZY\1. ZAGOSPODAROWANIE + ARCHITEKTURA 

dodał plik pn. „parametry dodatkowe” uwzględniający uszczegółowienie parametrów dla 

materiałów wykończeniowych. 
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Pytanie nr 55: 

 

Prosimy o przekazanie specyfikacji i charakterystycznych parametrów dla sufitów 

podwieszanych akustycznych z wełny szklanej. 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że sufity podwieszane mają być zgodnie z opisem Projektu 

Wykonawczego teczka 1 Zagospodarowanie+ Architektura, rys. A.20-A.22 (rys. kolorystyki). 

 

Dodatkowe parametry: 

- utrzymanie w czystości- możliwość odkurzania ręcznego i maszynowego oraz przecierania 

na mokro raz w tygodniu, 

- parametry dżwiękochłonne umożliwiające spełnienie wymagań dotyczących akustyki 

wnętrz zgodnie z PN-B-02151-4:2015-06 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem  

w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy 

w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań. 

Zamawiający dokonał w powyższym zakresie stosownej modyfikacji specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w ten sposób, że do załącznika nr 6 do SIWZ – Dokumentacja 

Projektowa\PROJEKT WYKONAWCZY\1. ZAGOSPODAROWANIE + ARCHITEKTURA 

dodał plik pn. „parametry dodatkowe” uwzględniający uszczegółowienie parametrów dla 

materiałów wykończeniowych. 

Pytanie nr 56: 

 

Prosimy o przekazanie specyfikacji i charakterystycznych parametrów dla paneli 

akustycznych z wełny szklanej. 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że panele ścienne mają być zgodnie z opisem Projektu 

Wykonawczego teczka 1 Zagospodarowanie+ Architektura, rys. A.20-A.22 (rys. kolorystyki). 

 

Dodatkowe parametry: 

- utrzymanie w czystości- możliwość odkurzania ręcznego i maszynowego oraz przecierania 

na mokro raz w tygodniu, 

- parametry dżwiękochłonne umożliwiające spełnienie wymagań dotyczących akustyki 

wnętrz zgodnie z PN-B-02151-4:2015-06 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w 

budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w 

pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań. 

Zamawiający dokonał w powyższym zakresie stosownej modyfikacji specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w ten sposób, że do załącznika nr 6 do SIWZ – Dokumentacja 

Projektowa\PROJEKT WYKONAWCZY\1. ZAGOSPODAROWANIE + ARCHITEKTURA 

dodał plik pn. „parametry dodatkowe” uwzględniający uszczegółowienie parametrów dla 

materiałów wykończeniowych. 
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Pytanie nr 57: 

 

Prosimy o informację, czy napęd żaluzji zewnętrznych ma być automatyczny, czy ręczny oraz 

o wskazanie ich dokładnej lokalizacji poprzez wyszczególnienie okien, w których występują. 

Jeżeli rolety zaciemniające wyszczególnione w zestawieniu stolarki okiennej – rysunek A.16 

z 10.2019 r. są tożsame z żaluzjami zewnętrznymi, to prosimy o potwierdzenie tej informacji.  

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że rolety zaciemniające nie są tożsame z żaluzjami zewnętrznymi. 

Na elewacji południowej montujemy je łącznie. Napęd żaluzji zewnętrznych ma być 

automatyczny, lokalizacja żaluzji zewnętrznych ma być zgodnie z rys. A.13. elewacja 

południowa. 

Pytanie nr 58: 

 

Prosimy o przekazanie specyfikacji dla rolet zaciemniających wyszczególnionych w 

zestawieniu stolarki okiennej – rysunek A.16 z 10.2019 r. Jeżeli rolety zaciemniające 

wyszczególnione w zestawieniu stolarki okiennej – rysunek A.16 z 10.2019 r. są tożsame z 

żaluzjami zewnętrznymi, to prosimy o potwierdzenie tej informacji.  

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że żaluzje zewnętrzne podtynkowe mają być zgodne z opisem 

Projektu Wykonawczego teczka 1 Zagospodarowanie + Architektura oraz rys. A.13 (elewacja 

południowa). Parametry rolet wewnętrznych wskazano w załączniku nr 6 do SIWZ - 

Dokumentacja projektowa \PŁYTA SUPLEMENT\ ARCHITEKTURA SUPLEMENT\ 

Materiały uzupełniające: 

 

 VII. ROLETY ZACIEMNIAJĄCE 

-w kolorze zbliżonym do ramy okna (wg zestawienia stolarki) 

- wyposażone w kasetę i prowadnice, mocowanie do ramy okna 

- umożliwiające całkowite zaciemnienie pomieszczenia 

- sposób obsługi- manualna 

- materiał- poliester, tkanina podgumowana, zmywalna z certyfikatem oeco-tex., gramatura 

min 

300 gr./m2, 

- wykończenie gładkie, matowe 

UWAGA: 

- próbki materiałowe należy przedstawić Zamawiającemu oraz Nadzorowi Autorskiemu do 

akceptacji" 

 

Na elewacji południowej montujemy rolety jednocześnie z żaluzjami zewnętrznymi. 
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Pytanie nr 59: 

 

Czy meblarskie elementy wyposażenia i wykończenia ścian (w tym parapety) muszą spełniać 

parametr trudnopalności? Jeśli tak, to prosimy o wyszczególnienie tych elementów. 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że elementy trudnozapalne mają być zgodne z opisem Projektu 

Wykonawczego teczka 1 Zagospodarowanie+ Architektura (pkt 10.8) i rysunkami detali. 

 

Pytanie nr 60: 

 

Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją projektową w wersji edytowalnej (DWG)? Jeśli 

tak, to uprzejmie proszę o jej udostępnienie. 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający dysponuje dokumentacją projektową w formacie .dwg. Dokumentacja może 

zostać udostępniona Wykonawcy z którym zostanie zawarta umowa. 

 

Pytanie nr 61: 

 

Czy obudowa wewnętrzna stolarki okiennej z płyt HPL ma być faktycznie wykonana jak  

w detalu rys. D10. Wg legendy pozycja 121 czyli rama wewnętrzna HPL ma wystawać 2 cm 

poza lico ściany a na rysunku ma taką samą szerokość jak parapet. Logiczne wydaje się, że 

parapet jest szerszy ze względu na obudowę grzejnika nad którym się znajduje, lecz obudowa 

wnęki okiennej może powodować zaciemnienie oraz być niebezpieczna dla dzieci. 

Odpowiedź: 

 

Obudowa okna ma być wykonana zgodnie z zapisami legendy. W załączeniu Zamawiający 

zamieszcza rewizję do rysunków detali D.9-D.13. 

 

Zamawiający dokonał w powyższym zakresie stosownej modyfikacji treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia w ten sposób, że do załącznika nr 6 do SWIZ - 

Dokumentacja projektowa\PROJEKT WYKONAWCZY\2. ARCHITEKTURA - 

MATERIAŁY DODATKOWE\DETALE dodał pliki: 

1) D.9 DETAL STOLARKI OKIENNEJ 01-BSO_REWIZJA 01, 

2) D.10 DETAL STOLARKI OKIENNEJ 02- RAMKA_REWIZJA 01 , 

3) D.11 DETAL STOLARKI OKIENNEJ 03- OKŁADZINA_REWIZJA 01, 

4) D.12 DETAL STOLARKI OKIENNEJ 04- ŻALUZJA_REWIZJA 01, 

5) D.13 DETAL STOLARKI OKIENNEJ 05- EL. WENT._REWIZJA 01, 

 

zastępujące w całości istniejące Detale stolarki okiennej, rysunki D.9, D.10, D.11, D.12, D.13. 
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Pytanie nr 62: 

 

Czy szafy GPD i PPD mają być ze sobą połączone? Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie 

dokumentacji w powyższym zakresie.  

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że zaktualizował rysunek E.15.1. 

 

W związku z powyższym Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia poprzez zamieszczenie w załączeniu rewizji Projektu 

Wykonawczego branży elektrycznej. 

Pytanie nr 63: 

 

W projekcie brak rozwiązania w zakresie doprowadzenia sygnału internetowego do szaf 

komputerowych. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej w powyższym zakresie.  

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że doprowadzenie sygnału internetowego do obiektu jest poza 

zakresem opracowania. 

Pytanie nr 64: 

 

W części Internatowej brak choćby jednego punktu logicznego. Prosimy o potwierdzenie czy 

jest to zamierzone. 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że dokonał aktualizacji dokumentacji projektowej o gniazda pod 

możliwość instalacji Access Pointów oraz w pomieszczeniu Biura kuchni. 

W zawiązku z powyższym Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia poprzez zamieszczenie w załączeniu rewizji Projektu 

Wykonawczego branży elektrycznej. 

Pytanie nr 65: 

 

W projekcie brak w szkole Wi-Fi. Prosimy o potwierdzenie, że jest to zamierzone.  

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że dokonał aktualizacji rysunków, przygotowano gniazda sufitowe 

RJ-45 z zasilaniem, istnieje możliwość instalacji Access Pointów.  
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W zawiązku z powyższym Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia poprzez zamieszczenie w załączeniu rewizji Projektu Wykonawczego 

branży elektrycznej. 

 

Pytanie nr 66: 

 

Prosimy o wskazanie miejsca montażu masztu antenowego – brak na rzucie dachu.  

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że dokonał aktualizacji rysunku E.04, wskazano lokalizację masztu 

antenowego na dachu. W zawiązku z powyższym Zamawiający dokonał modyfikacji 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie poprzez zamieszczenie w 

załączeniu rewizji Projektu Wykonawczego branży elektrycznej. 

Pytanie nr 67: 

 

Czy urządzenia wzmacniające i rozdzielcze RTV mają być montowane w szafie GPD?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że montaż urządzeń wzmacniających i rozdzielczych RTV ma być  

w dedykowanej szafie SRTV w pomieszczeniu magazynu – B.0.30. Zamawiający informuje, 

że dokonał aktualizacji rysunku E03.1. W zawiązku z powyższym Zamawiający dokonał 

modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie poprzez 

zamieszczenie w załączeniu rewizji Projektu Wykonawczego branży elektrycznej. 

Pytanie nr 68: 

 

W projekcie brak jest dzwonków szkolnych zewnętrznych – prosimy o potwierdzenie, że nie 

ma konieczności wykonania.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonał aktualizacji rysunków – E018 oraz E03.1 – dodano 

dodatkowy dzwonek zewnętrzny. 

W zawiązku z powyższym Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w tym zakresie poprzez zamieszczenie w załączeniu rewizji Projektu 

Wykonawczego branży elektrycznej. 
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Pytanie nr 69: 

 

Informujemy, iż w projekcie brak instalacji detekcji gazów. Czy powyższy zakres jest 

przedmiotem zamówienia, jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie dokumentacji.  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że instalacja detekcji gazów nie jest wymagana.  

Pytanie nr 70: 

 

W projekcie brak jest instalacji kontroli dostępu: wejście do szkoły, internatu, kuchni, pokoje 

nauczycieli itp. Czy powyższy zakres jest przedmiotem Zamówienia, jeżeli tak to prosimy  

o uzupełnienie dokumentacji. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że instalacja kontroli dostępu jest przedmiotem zamówienia. W 

związku z tym Zamawiający dokonał aktualizacji rysunku–E021. 

 

W związku z powyższym Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia poprzez zamieszczenie w załączeniu rewizji Projektu Wykonawczego 

branży elektrycznej. 

Pytanie nr 71: 

 

W projekcie brak instalacji oddymiania. Czy powyższy zakres jest przedmiotem Zamówienia, 

jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie dokumentacji.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zakres zamówienia nie obejmuje instalacji oddymiania. 

Pytanie nr 72: 

 

Okablowanie strukturalne. Brak opisanego połączenia między szafami GPD a PPD. Jaki kabel 

należy zastosować. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że dokonał aktualizacji rysunku E.15.1. 

W zawiązku z powyższym Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia poprzez zamieszczenie w załączeniu  rewizji Projektu Wykonawczego 

branży elektrycznej. 
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Pytanie nr 73: 

 

Instalacja telewizji satelitarnej i naziemnej. Prośba o wskazanie miejsca montażu szafki RTV-

SAT oraz masztu antenowego na dachu.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że montaż urządzeń wzmacniających i rozdzielczych RTV ma być 

w dedykowanej szafie SRTV w pomieszczeniu magazynu – B.0.30. Zamawiający informuje, 

że dokonał aktualizacji rysunku E03.1.Ponadto Zamawiający dokonał aktualizacji rysunku 

E.04, wskazano lokalizację masztu antenowego na dachu. 

W zawiązku z powyższym Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia poprzez zamieszczenie w załączeniu rewizji Projektu Wykonawczego 

branży elektrycznej. 

 

Pytanie nr 74: 

 

W projekcie brak jest instalacji SAP. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej  

w powyższym zakresie.  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że instalacja SAP  (SSP) nie jest wymagana.  

Pytanie nr 75: 

 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji CCTV o rodzaj kamer, rejestratora, monitora, oraz 

UPSa.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że Parametry urządzeń zostały wskazane w Załączniku nr 2 do 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.  

 

Ponadto Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 

ten sposób, że do załącznika nr 6 do SIWZ - Dokumentacja projektowa \STWIOR\I. 

ELEKTRYCZNE dodał plik „ZS04_ST_CCTV_ZAŁ 2” uszczegóławiający parametry 

urządzeń instalacji CCTV. 

Pytanie nr 76: 

 

Prosimy o uzupełnienie projektu DALI – projekt poza mało czytelnym schematem ideowym 

jest bez opisu.  
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonał uszczegółowienia Rysunku E20 – Schemat połączeń 

DALI – oraz dodał opisy. 

W zawiązku z powyższym Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w tym zakresie poprzez zamieszczenie w załączeniu rewizji Projektu 

Wykonawczego branży elektrycznej. 

Pytanie nr 77: 

 

W projekcie brak schematu i szczegółowego opisu instalacji domofonowej. Prosimy o 

uzupełnienie.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że opis instalacji domofonowej znajduje się na str. 10 Projektu 

Wykonawczego branży elektrycznej. 

Pytanie nr 78: 

 

Teletechnika. W opisie instalacji telewizji satelitarnej i naziemnej wspomniano  

o projektowanej centrali oddymiania. Proszę o potwierdzenie, że jest to pomyłka i że zakres 

zamówienia nie obejmuje instalacji oddymiania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zakres zamówienia nie obejmuje instalacji oddymiania. 

Pytanie nr 79: 

 

Instalacja telewizji satelitarnej i naziemnej. W jaki sposób należy zamontować maszt 

antenowy na dachu. Brak wskazania rozwiązania w projekcie wykonawczym. Proszę  

o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że należy zastosować  rozwiązania systemowe. 

Pytanie nr 80: 

 

Jeden z oferentów w/w przetargu, zwraca się o modyfikację postanowień dotyczących polisy 

ubezpieczenia budowy/montażu od wszystkich ryzyk – CAR/EAR (sekcja I – ubezpieczenie 

mienia oraz sekcja II – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) w następujący sposób: 
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 Usunąć § 14 ust. 1 pkt 5) lit. b – Wykonawca nie może odpowiadać za szkody 

powstałe wskutek błędów projektowych, gdyż nie jest on autorem projektu. W ramach 

umowy wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych z należytą 

starannością, wymaganą dla wykonawcy robót, w oparciu o dokumentację projektową 

opracowaną przez profesjonalną jednostkę projektową; 

 Usunąć § 14 ust. 1 pkt 5) lit. c – Wykonawca wskazuje na nieścisłość postanowienia § 

14 ust. 1: „Wykonawca zobowiązany jest (…) przedłożyć polisę ubezpieczenia 

budowy/montażu od wszystkich ryzyk – CAR/EAR (…), z okresem ubezpieczenia na 

pełny okres realizacji przedmiotu umowy,” w związku z określeniem §14 ust. 1 pkt 5) 

lit c, gdzie Zamawiający określił dodatkowy czas ochrony z polisy ubezpieczenia 

budowy/montażu od wszystkich ryzyk – CAR/EAR na 36 miesięcy po dokonaniu 

odbioru inwestycji. Nie zasadnym jest aby własność (mienie) Zamawiającego, po 

realizacji robót budowlanych w ramach inwestycji, ubezpieczał podmiot trzeci. 

Ubezpieczenia CAR /EAR powinno być tylko na okres realizacji robót budowlanych 

do dnia przejęcia ich przez Zamawiającego. 

Jednocześnie Oferent pyta czy jeżeli posiadana przez niego polisa OC z tytułu prowadzonej 

działalności spełnia warunki wskazane w zapisach umowy, występuje konieczność 

dedykowanego OC dla zadania? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Jednocześnie Zamawiający 

informuje, iż zgodnie z postanowieniami § 14 ust. 1 projektu umowy: „Wykonawca 

zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy przedłożyć polisę 

ubezpieczenia budowy/montażu od wszystkich ryzyk – CAR/EAR (sekcja I – 

ubezpieczenie mienia oraz sekcja II – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) dla 

zadania pn.: „Przebudowa budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących 4 przy ul. Romera 2 

w Szczecinie na potrzeby Szkoły Podstawowej oraz nowej kuchni i stołówki”, z okresem 

ubezpieczenia na pełny okres realizacji przedmiotu umowy (…)”. Przedłożona przez 

Wykonawcę polisa powinna zatem być wystawiona na pełny okres realizacji inwestycji. 

Zakres ubezpieczenia wskazanej polisy powinien obejmować ubezpieczenie ryzyk budowy w 

sekcji I oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w sekcji II z rozszerzeniem  

o klauzule wskazane w postanowieniach § 14 projektu umowy. 

Pytanie nr 81: 

 

Prosimy o wyjaśnienie czy szyby w oknach wskazanych jako VSG w zestawieniu stolarki 

muszą być bezpieczne dwustronnie, czy mogą być bezpieczne jednostronnie? 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że we wszystkich oknach wskazanych w zestawieniu szyby mają 

zostać wykonane ze szkła bezpieczne VSG dwustronnie. 
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Pytanie nr 82: 

 

Wnosimy o modyfikację przedmiaru wyposażenia technologicznego zaplecza 

gastronomicznego. W przedmiarze brakuje kilku pozycji w porównaniu do wykazu do 

projektu technologicznego i szczegółowych opisów sprzętu w Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru technologii kuchni. 

Wyszczególnienie brakujących w przedmiarze pozycji: 

1.30.5 Pojemnik jezdny okrągły, pojemonść 70l, ze stali nierdzewnej, 2 szt 

1.30.6. Stół szkieletowy z półką i modułem 3 szuflad, ze stali nierdzewnej, 1 szt 

1.30.7. Stół szkieletowy z półką, ze stali nierdzewnej, 1 szt 

1.30.8. Umywalka z przyciskiem kolanowym, ze stali nierdzewnej, 1 szt 

1.30.9. Stół ze zlewem 1-komorowym, ze stali nierdzewnej, 1 szt 

1.30.10. Półka wisząca podwójna, ze stali nierdzewnej, 1 szt 

1.30.11. Naświetlacz do jaj - Pojemność [szt.]: 1x 30, 1 szt 

1.30.12. Szafa chłodnicza 1 drzwiowa - Pojemność: 591L, 1 szt 

 

Odpowiedź: 

 

Załączone do SIWZ przedmiary robót nie są podstawą sporządzenie przez Wykonawcę 

wyceny, a mają jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec powyższego mogą 

występować rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem prac wykazanych w załączonych 

przedmiarach robót, a ilością i zakresem prac do wykonania wynikających z dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz opisu przedmiotu 

zamówienia. Ilość i zakres prac wskazany w przedmiarach robót, nie jest wiążący dla 

wykonawcy. Wykonawca przy wycenie prac nie musi korzystać z załączonych do siwz 

przedmiarów robót oraz może je modyfikować. 

Pytanie nr 83: 

 

Chcielibyśmy prosić o podanie czynności pielęgnacji zieleni i ich ilości w ciągu jednego roku. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że czynności pielęgnacji zieleni i ich ilości w ciągu jednego roku 

mają być zgodne z opisem Projektu Wykonawczego Zieleni - pielęgnacja gwarancyjna. 

Pytanie nr 84: 

 

Chcielibyśmy prosić o podanie grubości papy podkładowej i nawierzchniowej na pokryciu 

stropodachu. 
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Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że papa podkładowa ma być gr. min 3,8mm, wierzchniego krycia gr. 

min. 5mm, parametry zgodnie z opisem legendy detali. Ponadto zakłada się 2 warstwy papy 

na stropodachu: 

1)  papa podkładowa gr. min 3,8mm na osnowie z tkaniny szklanej z asfaltu modyfikowanego 

SBS z wypełniaczem mineralnym montowana mechanicznie, 

2) papa wierzchniego krycia gr. min. 5mm, termozgrzewalna na osnowie z włókniny 

poliestrowej z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym warstwa z posypką 

mineralną. 

Pytanie nr 85: 

 

Czy dopuszczają Państwo zamianę izolacji termicznej stropodachu z wełny na styropian przy 

zachowaniu projektowych parametrów. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Zastosowanie wełny mineralnej dyktowane 

jest bezpieczeństwem pożarowym. Natomiast w dokumentacji projektowej wprowadzono 

korektę projektowanej lambdy oraz projektowanej grubości wełny mineralnej - dot. 

stropodachu budynku S (pkt 4.1. opisu PW Architektury). Ze względu na zmianę grubości 

docieplenia stropodachu zachodzi konieczność wymiany istniejącego okna w budynku 

internatu.  

 

W związku z powyższym Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia poprzez zamieszczenie w załączeniu rewizji Projektu 

Wykonawczego Zamawiający rewizja 01 w zakresie: przekroje A5, A6, A7, A8, A9, A10 

oraz A11, opis Projektu Wykonawczego architektury i oraz rys. D0 LEGEDNA opis detali. 

Powyższe zmiany są nieistotne w świetle Prawa Budowlanego. 

Pytanie nr 86: 

 

Chcielibyśmy prosić o Podanie informacji, czy i do jakiej klasy należy zabezpieczyć 

antykorozyjnie podciągi i nadproża stalowe. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że jeżeli w dokumentacji nie została podana inna forma 

zabezpieczenia (jak np. detal zadaszenia wejścia D.7) to elementy stalowe należy 

zabezpieczyć powłoką antykorozyjną - kategoria korozyjności C1 (wewnątrz).  

W związku z powyższym Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w ten sposób, że do załącznika nr 6 do SIWZ – Dokumentacja 

Projektowa\PROJEKT WYKONAWCZY\1. ZAGOSPODAROWANIE + ARCHITEKTURA 
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dodano plik „parametry dodatkowe” uwzględniający uszczegółowienie parametrów dla 

materiałów. 

Pytanie nr 87: 

 

Chcielibyśmy prosić o podanie informacji, czy i do jakiej klasy należy zabezpieczyć przeciw 

pożarowo podciągi i nadproża stalowe. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że elementy budowlane należy zabezpieczyć do odporności 

ogniowej zgodnie z pkt 10.2. oraz 10.3 (podział na strefy pożarowe) opisu Projektu 

Wykonawczego branży Architektura. 

 

Pytanie nr 88: 

 

Jaką ilość drzew liściastych przyjąć do wyceny? W przedmiarze jest 6 szt., natomiast opis do 

projektu wykonawczego przewiduje 9 szt. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że załączone do SIWZ przedmiary robót nie są podstawą 

sporządzenie przez Wykonawcę wyceny, a mają jedynie charakter pomocniczy, 

informacyjny. Wobec powyższego mogą występować rozbieżności pomiędzy ilością i 

zakresem prac wykazanych w załączonych przedmiarach robót, a ilością i zakresem prac do 

wykonania wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót oraz opisu przedmiotu zamówienia. Ilość i zakres prac wskazany w 

przedmiarach robót, nie jest wiążący dla wykonawcy. Wykonawca przy wycenie prac nie 

musi korzystać z załączonych do siwz przedmiarów robót oraz może je modyfikować. 

Pytanie nr 89: 

 

W jakiej pozycji wycenić nasadzenie sosny czarnej nie ujętej w przedmiarze, a wskazanej do 

posadzenia w opisie do projektu wykonawczego? 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że załączone do SIWZ przedmiary robót nie są podstawą 

sporządzenie przez Wykonawcę wyceny, a mają jedynie charakter pomocniczy, 

informacyjny. Wobec powyższego mogą występować rozbieżności pomiędzy ilością i 

zakresem prac wykazanych w załączonych przedmiarach robót, a ilością i zakresem prac do 

wykonania wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót oraz opisu przedmiotu zamówienia. Ilość i zakres prac wskazany w 
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przedmiarach robót, nie jest wiążący dla wykonawcy. Wykonawca przy wycenie prac nie 

musi korzystać z załączonych do siwz przedmiarów robót oraz może je modyfikować. 

Pytanie nr 90: 

 

W jakiej pozycji wycenić nasadzenie w rabatach? Przedmiar nie przewiduje takich nasadzeń, 

a w opisie do projektu wykonawczego jest mowa o nasadzeniach w 4 rabatach. 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że załączone do SIWZ przedmiary robót nie są podstawą 

sporządzenie przez Wykonawcę wyceny, a mają jedynie charakter pomocniczy, 

informacyjny. Wobec powyższego mogą występować rozbieżności pomiędzy ilością i 

zakresem prac wykazanych w załączonych przedmiarach robót, a ilością i zakresem prac do 

wykonania wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót oraz opisu przedmiotu zamówienia. Ilość i zakres prac wskazany w 

przedmiarach robót, nie jest wiążący dla wykonawcy. Wykonawca przy wycenie prac nie 

musi korzystać z załączonych do siwz przedmiarów robót oraz może je modyfikować. 

Pytanie nr 91: 

 

Dotyczy tabeli: "opis zestawienia meblowego_rewizja". Pozycja 103 - parawan wyciszający: 

Zamawiający nie podał liczby sztuk parawanów. Proszę o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że należy dostarczyć 8 sztuk parawanów w miejsce wskazane przez 

Użytkownika. 

 

W związku z powyższym Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w ten sposób, że w załączniku nr 6 do SWIZ w pliku „opis 

wyposażenia meblowego_rewizja” przy pozycji nr 103 dodaje się liczbę „8 sztuk.” 

 

Pytanie nr 92: 

 

W projekcie wewnętrznej instalacji wody wrysowano dwa wejścia zewnętrznej instalacji 

wody do budynku i dwa zestawy wodomierzowe w dwóch różnych pomieszczeniach – jeden 

w pom. B.0.33A, a drugi w pomieszczeniu w części A budynku. Wg rysunku 

zagospodarowania terenu, zewnętrzna instalacja wody wchodzi do budynku tylko w jednym 

miejscu, w części A. Proszę o wyjaśnienie nieścisłości. 

 

Odpowiedź: 
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Zamawiający informuje, że wg mapy do celów projektowych oraz wywiadu branżowego 

budynek istniejącej kuchni jest zasilany zgodnie z przyjętymi oznaczeniami  

w projekcie instalacji wewnętrznych - wodociąg ozn. woD60 wchodzący do pom. 

B0.33A. Pozostawiono dwa niezależne wloty wody do budynku, dwa 

niezależne układy pomiarowe i w każdym przypadku niezależny rozdział na wodę bytową  

i pożarową. 

Pytanie nr 93: 

 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie instalacji odzysku ciepła z rur stalowych 

łączonych przez zaciskanie zamiast z rur miedzianych? Ponadto projekt nie opisuje, w jaki 

sposób ma być wykonana w/w instalacja z rur miedzianych (technologia łączenia, izolacja 

termiczna itp.), poza pokazaniem trasy na rysunkach. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że w opisie technicznym znajduje się zapis ogólny dający możliwość 

zmiany systemu rur. Detale tej instalacji przedstawiono na rozwinięciu. W przypadku 

pozostawienia w realizacji instalacji miedzianej, realizować z miedzi do instalacji grzewczych 

odtlenionej fosforem o połączeniach łączonych przez lutowanie, izolacja wg opisu 

technicznego jak inne instalacje grzewcze. 

Pytanie nr 94: 

 

Czy przedmiot zamówienia obejmuje rozbiórkę istniejącego ogrodzenia przed budynkiem 

internatu? 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że projekt nie ingeruje w istniejące ogrodzenie internatu. Projekt 

zakłada odtworzenie ogrodzenia przy drodze pożarowej oraz wymianę istniejącego wraz  

z bramą i furtką przy wjeździe pożarowym.  

 

Zamawiający dokonał modyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez dodanie rysunku  

rewizji Z.2, który jednoznacznie wskazuje przęsła do wymiany. 

 

Pytanie nr 95: 

 

Czy przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie nowego ogrodzenia? Jeśli tak, to w jakim 

zakresie? Proszę o podanie typu ogrodzenia oraz wymaganych parametrów technicznych. 

 

Odpowiedź: 
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Zamawiający informuje, że należy wykonać ogrodzenie zgodnie z opisem Projektu 

Wykonawczego architektura pkt. 4.16 Mała architektura - Ogrodzenie panelowe systemowe, 

w zakresie zgodnie z rys. Z1 - REWIZJA 01 oraz Z.2 - REWIZJA 01. 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w ten sposób, że do załącznika nr 6 do SIWZ – Dokumentacja 

Projektowa\PROJEKT WYKONAWCZY\1. ZAGOSPODAROWANIE + ARCHITEKTURA 

dodano pliki „Z1 - REWIZJA 01” oraz ‘Z.2 - REWIZJA 01.” Wyjaśniające wątpliwości 

dotyczące ogrodzenia. 

Pytanie nr 96: 

 

W opisie technicznym nie widnieje informacja na temat instalacji hydrantowej w budynku 

szkoły (segment B). W przedmiarze szkoły na temat tej instalacji są podane metraże rur, ilość 

szafek hydrantowych i innych elementów. Przedmiar jednak nie zgadza się z rysunkami PW, 

np. .podaje liczbę szafek hydrantowych równą 8, natomiast na rysunku rozwinięcia instalacji 

wody jest ich 5. Prosimy o wyjaśnienie jaka jest rzeczywista ilość szafek hydrantowych. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że w segmencie B jest pięć hydrantów. Rzuty kondygnacji  

i rozwinięcie instalacji są zgodne i jednoznacznie pokazują trzy hydranty na parterze oraz dwa 

na piętrze. Wszystkie niezbędne informacje zawarto w opisie technicznym pkt.3.2 str.5 jako 

część instalacji wodnych. 

Ponadto Zamawiający informuje, że załączone do SIWZ przedmiary robót nie są podstawą 

sporządzenie przez Wykonawcę wyceny, a mają jedynie charakter pomocniczy, 

informacyjny. Wobec powyższego mogą występować rozbieżności pomiędzy ilością  

i zakresem prac wykazanych w załączonych przedmiarach robót, a ilością i zakresem prac do 

wykonania wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  

i odbioru robót oraz opisu przedmiotu zamówienia. Ilość i zakres prac wskazany  

w przedmiarach robót, nie jest wiążący dla wykonawcy. Wykonawca przy wycenie prac nie 

musi korzystać z załączonych do siwz przedmiarów robót oraz może je modyfikować. 

Pytanie nr 97: 

 

Dezinformacja pojawia się również na temat tej  instalacji w budynku internatu (segment A). 

Opis podaje wymianę 2 hydrantów w miejscu istniejących na parterze, przedmiar podaje 5, a 

na rysunki rzutu piętra i rozwinięcia instalacji wody są nieścisłości (np. Piom HPI.3 na rzucie 

piętra jest opisany jako nowy pion hydrantowy, istniejący hydrant do demontażu, natomiast 

na rozwinięciu nie ma w tym miejscu hydrantu, gdzie w opisie zaznaczone jest, że wymiana 

jest w miejsce istniejących? Czy przedmiotowy hydrant zostanie przeniesiony w miejsce 

pionu HP!.1.). Prosimy o wyjaśnienie. 

 

Odpowiedź: 
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Zamawiający informuje, że opis traktuje budynek w całości, zdanie wskazane przez oferenta 

jest wyrwane z kontekstu - cytowany opis wymiany dwóch istniejących hydrantów dotyczy 

budynku istniejącej stołówki i kuchni. Opis w tym zakresie jak i oznaczenia na rysunkach są 

jednoznaczne. Realizować zgodnie z dokumentacją projektową wg oznaczeń na rysunkach. 

Oznaczenia na rysunku i opisy są jednoznaczne - w stanie istniejącym w budynku znajdują się 

dwa piony i na każdym po cztery hydranty. Generalna zasada jest jednoznaczna - oba piony 

wraz z hydrantami należało wymienić, natomiast z uwagi na lokalizację nie ma możliwości 

pozostawienia hydrantu na parterze w pionie HP1.3 i z tej przyczyny powstał krótki pion 

HP1.1 - do wyceny przyjąć montaż 8kpl nowych hydrantów dn25, demontaż istniejących 

8szafek hydrantowych z czego jeden z nowych hydrantów nie przypada w miejscu 

istniejących. 

Ponadto Zamawiający informuje, że załączone do SIWZ przedmiary robót nie są podstawą 

sporządzenie przez Wykonawcę wyceny, a mają jedynie charakter pomocniczy, 

informacyjny. Wobec powyższego mogą występować rozbieżności pomiędzy ilością i 

zakresem prac wykazanych w załączonych przedmiarach robót, a ilością i zakresem prac do 

wykonania wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót oraz opisu przedmiotu zamówienia. Ilość i zakres prac wskazany w 

przedmiarach robót, nie jest wiążący dla wykonawcy. Wykonawca przy wycenie prac nie 

musi korzystać z załączonych do siwz przedmiarów robót oraz może je modyfikować. 

 

2. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje modyfikacji Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie: 

1) W rozdziale XIII siwz w pkt 3 ppkt 7 lit. d w brzmieniu: 

„z treści gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać termin 

obowiązywania gwarancji/poręczenia, z zastrzeżeniem, że termin ten musi 

uwzględniać maksymalne terminy: zakończenia realizacji całości przedmiotu umowy, 

przystąpienia do czynności odbioru końcowego oraz terminy, o których mowa w ust. 6 

umowy” 

 

otrzymuje brzmienie: 

 

„z treści gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać termin 

obowiązywania gwarancji/poręczenia, z zastrzeżeniem, że termin ten musi 

uwzględniać maksymalne terminy: zakończenia realizacji całości przedmiotu umowy, 

przystąpienia do czynności odbioru końcowego oraz terminy, o których mowa w §13 

ust. 6 umowy”; 

 

2) We wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do siwz: 

a) § 3 ust. 2 w brzmieniu: 

„Inspektorzy Nadzoru działają w granicach uprawnień nadanych im ustawą oraz w 

granicach umocowania nadanego im przez Zamawiającego. O ile z przepisów 

ustawy nie wynika inaczej, inspektorzy nadzoru nie są uprawnieni do składania 

oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego, a w szczególności nie są uprawnieni 
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do dokonywania jakichkolwiek zmian umowy, w tym dotyczących wykonania 

robót dodatkowych lub robót zamiennych.” 

otrzymuje brzmienie: 

 

„Inspektorzy Nadzoru działają w granicach uprawnień nadanych im ustawą oraz w 

granicach umocowania nadanego im przez Zamawiającego. O ile z przepisów 

ustawy nie wynika inaczej, inspektorzy nadzoru nie są uprawnieni do składania 

oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego, a w szczególności nie są uprawnieni 

do dokonywania jakichkolwiek zmian umowy, w tym dotyczących wykonania 

robót dodatkowych lub robót zamiennych. Zamawiający wskaże adres strony 

internetowej, na której zamieszczone są umowy określające umocowania 

Inspektora Nadzoru w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy.” 

 

b) § 7 ust. 1 pkt 1) w brzmieniu: 

 

„Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót dłużej niż 14 dni;” 

 

otrzymuje brzmienie: 

 

„Wykonawca jest w zwłoce z rozpoczęciem robót dłużej niż 14 dni;” 

 

c) § 7 ust. 1 pkt 3) w brzmieniu: 

„Wykonawca opóźnia się z wykonywaniem poszczególnych robót budowlanych 

opisanych w harmonogramie rzeczowo- terminowo- finansowym stanowiącym 

załącznik nr 4 do niniejszej umowy o 14 dni w stosunku do terminów określonych  

w tymże harmonogramie;” 

 

otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca jest w zwłoce z wykonywaniem poszczególnych robót 

budowlanych opisanych w harmonogramie rzeczowo- terminowo- finansowym 

stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy o 14 dni w stosunku do 

terminów określonych w tymże harmonogramie;”. 

 

3) Do załącznika nr 6 do siwz pn. „dokumentacja projektowa”: 

 

a) do pliku pn. Dokumentacja projektowa \PROJEKT WYKONAWCZY\1. 

ZAGOSPODAROWANIE + ARCHITEKTURA\RZUTY dodaje się następujące 

brakujące pliki: „A.20. KOLORYSTYKA- RZUT PARTERU”, „A.21. 

KOLORYSTYKA- RZUT PIĘTRA”, „A.21. KOLORYSTYKA- STOŁÓWKA”, 

które zostały zamieszczone w załączniku nr 1 do niniejszej modyfikacji, 

b) Do pliku pn.  Dokumentacja projektowa \STWIOR\I. ELEKTRYCZNE dodano 

plik „ZS04_ST_OŚWIETLENIE_ZAŁ 1” uszczegóławiający parametry opraw 
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oświetleniowych, który został zamieszczony w załączniku nr 1 do niniejszej 

modyfikacji, 

c) do pliku pn. Dokumentacja projektowa \STWIOR\TECHNOLOGIA KUCHNI 

dodano plik „191004_Szczecin_Zespół Szkół_STWIR - MS_rewizja 01” 

zastępujący w całości istniejący plik „3 191004_Szczecin_Zespół Szkół_stwir – 

MS” , który został zamieszczony w załączniku nr 1 do niniejszej modyfikacji, 

d) do pliku pn. Dokumentacja projektowa PRZEDMIARY\TECHNOLOGIA 

KUCHNI dodano plik „Zespół Szkół Ogólnokształcących NR4_przedmiar 

technologia kuchni_rewizja 01” zastępujący w całości istniejący plik 

„190918_Zespół Szkół Ogólnokształcących NR 4_Zespół Szkół 

Ogólnokształcących NR4_przedmiar”, który został zamieszczony w załączniku nr 

1 do niniejszej modyfikacji; 

e) do pliku pn. Dokumentacja Projektowa dodano plik „unit dentystyczny_opis”, 

stanowiący opis produktu dla pozycji nr 73 w pliku „opis wyposazenia 

meblowego_rewizja”, który został zamieszczony w załączniku nr 1 do niniejszej 

modyfikacji; 

f) do pliku pn. Dokumentacja Projektowa\PROJEKT WYKONAWCZY\1. 

ZAGOSPODAROWANIE + ARCHITEKTURA dodano plik „parametry 

dodatkowe” uwzględniający uszczegółowienie parametrów dla materiałów 

wykończeniowych wspomniane w pytaniach: 49,50, 52-55, który został 

zamieszczony w załączniku nr 1 do niniejszej modyfikacji; 

g) do pliku pn. Dokumentacja projektowa\PROJEKT WYKONAWCZY\2. 

ARCHITEKTURA - MATERIAŁY DODATKOWE\DETALE dodano pliki: 

 

 D.9 DETAL STOLARKI OKIENNEJ 01-BSO_REWIZJA 01, 

 D.10 DETAL STOLARKI OKIENNEJ 02- RAMKA_REWIZJA 01 , 

 D.11 DETAL STOLARKI OKIENNEJ 03- OKŁADZINA_REWIZJA 01, 

 D.12 DETAL STOLARKI OKIENNEJ 04- ŻALUZJA_REWIZJA 01, 

 D.13 DETAL STOLARKI OKIENNEJ 05- EL. WENT._REWIZJA 01, 

 

zastępujące w całości istniejące Detale stolarki okiennej, rysunki D.9, D.10, D.11, 

D.12, oraz D.13; 

h) do pliku pn. Dokumentacja projektowa\PROJEKTWYKONAWCZY\5.I. 

ELEKTRYCZNE dodano plik pod nazwą 

„19_012_GÓRSKICHMIELEWSKA_PRZEBUDOWA ZS04_ PW_IE 

REV001_12.05.2020”, który w całości zastępuje istniejący plik 

„19_012_GÓRSKICHMIELEWSKA_PRZEBUDOWA ZS04_PW_IE”, który 

został zamieszczony w załączniku nr 1 do niniejszej modyfikacji, 

i) do pliku pn.  Dokumentacja projektowa \STWIOR\I. ELEKTRYCZNE dodano 

plik „ZS04_ST_CCTV_ZAŁ 2” uszczegóławiający parametry urządzeń instalacji 

CCTV, ” który został zamieszczony w załączniku nr 1 do niniejszej modyfikacji, 

j) do pliku pn. Dokumentacja projektowa\PROJEKT WYKONAWCZY\2. 

ARCHITEKTURA - MATERIAŁY DODATKOWE\DETALE dodano pliki: 

 076_ZSO4- 01 ZAGOSPODAROWANIE+ARCH_REW 01, 

 A5. PRZEKRÓJ A-A_REWIZJA 01, 

  A6. PRZEKRÓJ B-B_REWIZJA 01, 
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 A7. PRZEKRÓJ C-C_REWIZJA 01, 

 A8. PRZEKRÓJ D-D_REWIZJA 01, 

 A9. PRZEKRÓJ E-E_REWIZJA 01, 

 A10. PRZEKRÓJ F-F_REWIZJA 01, 

  A11. PRZEKRÓJ G-G_REWIZJA 01, 

 RYS. D.0 LEGENDA-DETALE_REW01 

 

zastępujące w całości istniejące: opis Projektu Wykonawczego architektury, 

przekroje A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11 oraz rys. D0 LEGEDNA opis detali. 

Powyższe pliki zostały zamieszczone w załączniku nr 1 do niniejszej modyfikacji, 

 

k) Do pliku pn. Dokumentacja projektowa do\PŁYTA 

SUPLEMENT\ARCHITEKTURA_SUPLEMENT w pliku „opis wyposażenia 

meblowego_rewizja” przy pozycji nr 103 dodaje się liczbę „8 sztuk.” 

l) Do pliku pn. Dokumentacja Projektowa\PROJEKT WYKONAWCZY\1. 

ZAGOSPODAROWANIE + ARCHITEKTURA dodano pliki „Z1 - REWIZJA 

01” oraz ‘Z.2 - REWIZJA 01.”, które zastępują istniejące rysunki Z1 oraz Z2. 

Powyższe pliki zostały zamieszczone w załączniku nr 1 do niniejszej modyfikacji. 

 

W załączeniu: 

1) Modyfikacja nr 4 z 21.05.2020 r. 
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