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Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „PZP”, pełnomocnik 
Zamawiającego przekazuje odpowiedzi do zapytań do treści SIWZ złożonych  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego 
WZP.271.1.1.2019.MZBM, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP  
na wykonanie robót budowlanych: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania 
inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego  
przy ul. Hubala Dobrzańskiego 99a”. 
 
Treść pytania nr 1: W związku z faktem, iż Zamawiający dopuszcza w SIWZ użycie 
materiałów i urządzeń równoważnych, w stosunku do materiałów i urządzeń wskazanych  
w projekcie budowlanym, prosimy o potwierdzenie, że jako równoważne Zamawiający 
dopuszcza użycie materiałów i urządzeń, które będą posiadały parametry rozwiązań 
projektowych jednak nie muszą one spełniać tych cech rozwiązań projektowych które są 
nieistotne dla zasadniczej ich funkcji. 
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza treści wynikającej z pytania Wykonawcy. 
Zamawiający w sposób jednoznaczny w Rozdziale II pkt 16 SIWZ i wyczerpujący w oparciu  
o obowiązujące przepisy prawa określił zasady stosowania rozwiązań równoważnych. 
 

Treść pytania nr 2: Prosimy o zmniejszenie limitu wszystkich kar umownych  
w maksymalnej wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści projektu umowy w tym 
zakresie. 

 

Treść pytania nr 3: Prosimy o potwierdzenie, że zapewnienie stałego kierowania robotami 
przez kierownika budowy i kierowników robót nie oznacza konieczności zapewnienia ich 
obecności na terenie budowy przez cały okres prowadzenia prac. 
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza treści wynikającej z pytania Wykonawcy. 



 

 

Treść pytania nr 4: Prosimy o modyfikację postanowień umowy poprzez ustalenie,  
że Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy i dokumentacją projektową  
w sposób, jakiego można oczekiwać od profesjonalisty działającego z należytą dokładnością, 
z uwzględnieniem krótkiego czasu na przygotowanie oferty. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści projektu umowy w tym 
zakresie. 

 

Treść pytania nr 5: Prosimy o ustalenie, że w ramach gwarancji jak i rękojmi Wykonawca 
usunie wady/usterki w terminie uzgodnionym przez strony z uwzględnieniem możliwości 
technologicznych Wykonawcy i charakteru wady/ usterki. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza uwzględnienie możliwości technologicznych. 

 

Treść pytania nr 6: Prosimy o wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym Zamawiający przed 
skorzystaniem z możliwości naliczenia Wykonawcy kar umownych, jak też przed 
skorzystaniem z możliwości odstąpienia od umowy zawiadomi Wykonawcę na piśmie  
o zaistnieniu okoliczności uzasadniających zastosowanie kar umownych, jak też odstąpienia 
od umowy i wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na podjęcie odpowiednich działań. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści projektu umowy w tym 
zakresie. 

 

Treść pytania nr 7: Prosimy o potwierdzenie, że koszty materiałów eksploatacyjnych (np. 
źródeł światła w oprawach oświetleniowych, których konieczność wymiany wynika ze 
zwykłego zużycia, a nie istnienia w nich wad) w okresie gwarancji będzie ponosił 
Zamawiający (tj. koszty zakupu ww. materiałów eksploatacyjnych oraz ich wymiany) 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza treści wynikające z pytania Wykonawcy. 

 

Treść pytania nr 8: Prosimy o potwierdzenie, że koszty przeglądów gwarancyjnych  
i przeglądu pogwarancyjnego ponosi Zamawiający. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza ponoszenie kosztów przeglądów zamontowanych 
urządzeń, ale nie potwierdza ponoszenia kosztów przeglądów wykonanych robót. 

 

Treść pytania nr 9: W związku z faktem, iż Zamawiający w SIWZ dopuszcza użycie 
materiałów i urządzeń równoważnych, m in. w stosunku do wskazanych w projekcie 
budowlanym materiałów i urządzeń dla których podano nazwę producenta wraz z bardzo 
szczegółowymi danymi technicznymi osiągalnymi jedynie dla produktu wskazanego 
producenta, nie podając przy tym żadnych kryteriów oceny równoważności dla tychże 
materiałów i urządzeń do czego Zamawiający jest zobowiązany dla zachowania  
w postępowaniu zasad uczciwej konkurencji – prosimy o potwierdzenie, że za równoważne 
Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń posiadających parametry tożsame  
z głównymi parametrami materiałów i urządzeń opisanych w projekcie, które to parametry są 
konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego materiału lub 



 

urządzenia. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że dopuszcza użycie materiałów i urządzeń 
posiadających parametry tożsame z głównymi parametrami materiałów i urządzeń opisanych 
w projekcie, które to parametry są konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji 
przewidzianej dla danego materiału lub urządzenia.  Dopuszczenie zmian w materiałach  
i urządzeniach możliwe jest tylko za zgodą Zamawiającego. 
 

Treść pytania nr 10: Prosimy o wyłącznie z długiego (60-miesięcznego) okresu rękojmi 
dostarczonych i zamontowanych urządzeń i materiałów i zrównanie okresu rękojmi z tym 
udzielanym przez ich producenta, nie krócej jednak niż 2 lata. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści zapisów SIWZ w tym 
zakresie. 
 
Treść pytania nr 11: Prosimy o potwierdzenie, że opóźnienie po stronie Zamawiającego  
w przekazaniu dokumentacji projektowej, placu budowy, itp. będzie stanowiło podstawę  
do zmiany Umowy w zakresie wydłużenia czasu realizacji przedmiotu zamówienia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje opóźnień leżących po stronie Zamawiającego. 

 

Treść pytania nr 12: Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że w przypadku przesunięcia 
terminu zakończenia realizacji z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający 
pokryje dodatkowe koszty poniesione przez Wykonawcę w związku ze zmianą terminu (tj. w 
szczególności koszty wykonania zabezpieczenia przerwanych robót, utrzymania placu 
budowy i in.) 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza treści wynikające z pytania Wykonawcy. 

 

Treść pytania nr 13: W załączonych materiałach do SIWZ jest przedmiar dotyczący dróg,  
w którym brakuje podstaw wyceny (tzw. KNR-ów). Prosimy o uzupełnienie tego przedmiaru 
o podstawy wyceny. 
Odpowiedź: Zamawiający rekomenduje zastosowanie wyceny indywidualnej. 

 

Treść pytania nr 14: Prosimy o zmniejszeni wysokości kar umownych, o których mowa  
w paragrafie 21 ust. 1 pkt. 1-3 do np. 0,01%, pkt 5 do np. 0,01%, pkt. 8 do np. 5%, pkt. 9-13 i 
15 do np. 0,01%. Jednocześnie prosimy o zastąpienie sformułowani „opóźnienie” zwrotem 
„zwłoka” w każdym przypadku.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści projektu umowy w tym 
zakresie. 

 
W imieniu Zamawiającego: 

Agnieszka Czechowska-Kopeć – Prezes Zarządu  
Agnieszka Wajda – Członek Zarządu 


