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 Warszawa, 25.08.2017 r. 

 

KOMUNIKAT nr 2 

 

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego 

postępowania nr 39/ZZ/AZLZ/2017, którego przedmiotem jest rozbiórka istniejącego obiektu 

o konstrukcji drewnianej wraz z uzyskaniem niezbędnego pozwolenia na rozbiórkę oraz 

zaprojektowanie i wybudowanie nowego obiektu o funkcji biurowo – laboratoryjnej, 

wpłynęły pytania Wykonawców, na które Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. 

zm.) zwanej dalej ustawa Pzp, udziela następujących odpowiedzi: 

 

Pytanie nr 1 

Prosimy o modyfikację Oświadczenia Wykonawcy w Załączniku nr 2 do SIWZ dotyczącego 

informacji o podwykonawcach. Na etapie przygotowywania oferty nie jest możliwe podanie 

nazw firm podwykonawczych, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia. 

Proponujemy następującą modyfikację treści oświadczenia: 

„Oświadczam, że zamierzam powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom: 

1. ……….. 

2. ………. 

Oświadczam, że podmioty, które będą realizowały w/w części zamówienia nie będą podlegały 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 i 

ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.” 

 

Odpowiedź nr 1 

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów Załącznika nr 2 do SIWZ w zakresie informacji 

o podwykonawcach, w zakresie podanym poniżej 

 
INFORMACJA O PODWYKONAWCACH: /*wypełnić obowiązkowo punkt I lub punkt II/       

I. *Oświadczam, że przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału podwykonawców.  

…………….……….. (miejscowość), dnia ………… r.  

             …………………………………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji) 

lub 

II. *Oświadczam, że przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować z udziałem podwykonawców. 

 

Część zamówienia, która zostanie powierzona 

podwykonawcy 

Nazwa i adres podwykonawcy (wypełnić 

o ile jest znany) 

 

1 …………………………………………… …………………………….. 

2 …………………………………………… …………………………….. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.       

…………………………………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji) 
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Oświadczam, że ww. podmiot/y nie  podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 

podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp (wypełnić w przypadku wskazania nazwy 

i adresu podwykonawcy) 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.       

…………………………………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji) 

 

Pytanie nr 2 

Prosimy o modyfikację treści SIWZ w dziale X. „Wykaz oświadczeń i dokumentów…”, punkt 

6. Na etapie przygotowywania oferty nie jest możliwe podanie nazw firm podwykonawczych, 

które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia. Proponujemy następującą modyfikację 

treści SIWZ: „W przypadku gdy Wykonawca zadeklarował powierzenie wykonania części 

zamówienia podwykonawcom, w celu potwierdzenia, że ww. podmioty nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania, Wykonawca, przed podpisaniem Umowy z danym 

podwykonawcą, złoży dokumenty i oświadczenia określone w ust. 2 pkt. 3-7 dotyczące tych 

podwykonawców.” 

 

Odpowiedź nr 2 

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów Rozdziału X ust. 6 SIWZ na: 

„W przypadku gdy Wykonawca zadeklarował powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcom i wskazał ich nazwy i adresy, w celu potwierdzenia, że ww. podmioty nie 

podlegają wykluczeniu z postępowania, Wykonawca złoży dokumenty i oświadczenia 

określone w ust. 2 pkt. 3-7 dotyczące tych podwykonawców.  

W przypadku gdy Wykonawca zadeklarował powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcom, a nie wskazał w oświadczeniu ich nazw i adresów, w celu potwierdzenia, 

że ww. podmioty nie podlegają wykluczeniu z postępowania, Wykonawca przed 

przystąpieniem do realizacji zamówienia złoży dokumenty i oświadczenia określone w ust. 2 

pkt. 3-7 dotyczące tych podwykonawców oraz oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu 

podwykonawców wykluczeniu wg treści określonej w załączniku nr 2, o ile są mu znani. 

Jeżeli powierzenie podwykonawcom wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub 

usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca przedstawia oświadczenie o nie 

podleganiu podwykonawców wykluczeniu wg treści określonej w załączniku nr 2 oraz 

dokumenty i oświadczenia określone w ust. 2 pkt. 3-7 dotyczące tych podwykonawców, przed 

przystąpieniem podwykonawców do realizacji zamówienia.” 

 

Pytanie nr 3 

Prosimy o udostępnienie rysunków koncepcji architektonicznej w formacie DWG. Na 

podstawie załączonych do SIWZ rysunków PDF nie jesteśmy w stanie przygotować rzetelnej 

wyceny. Na rysunkach brakuje wymiarów niezbędnych do określenia zakresu prac do 

wykonania. 

 

Odpowiedź nr 3 

Zamawiający załącza dokumentację rysunkową w formacie dwg.  

 

Pytanie nr 4 

Prosimy o potwierdzenie, że istniejąca sieć kanalizacji deszczowej jest wystarczająca do 

przyjęcia wszystkich wód opadowych z nowoprojektowanego budynku i zagospodarowania 

terenu i nie wymaga przebudowy lub rozbudowy.  
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Odpowiedź nr 4 

Zamawiający załącza rysunek obrazujący orientacyjną lokalizację istniejącej sieci kanalizacji 

deszczowej na rozpatrywanym terenie wraz z podaniem średnicy rurociągów. Przyłącze do 

istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, poprzez zbiornik retencyjny jest przedmiotem oferty. 

Szczegóły wykonania tejże instalacji będą określone przez Wykonawcę w projekcie 

budowlanym i wykonawczym. 

 

 

Pytanie nr 5 

Prosimy o potwierdzenie, że istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej jest wystarczająca do 

przyjęcia wszystkich ścieków sanitarnych z nowoprojektowanego budynku i nie wymaga 

przebudowy lub rozbudowy.  

 

Odpowiedź nr 5 

Zamawiający załącza rysunek obrazujący orientacyjną lokalizację istniejącej sieci kanalizacji 

sanitarnej na rozpatrywanym terenie wraz z podaniem średnicy rurociągów. Przyłącze do 

istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej jest przedmiotem oferty. Szczegóły wykonania tejże 

instalacji będą określone przez Wykonawcę w projekcie budowlanym i wykonawczym. 
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Pytanie nr 6 

Prosimy o informację czy wykonanie instalacji wodociągowej zewnętrznej z hydrantami 

nadziemnymi 80 mm, która ma zapewnić wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru jest 

przedmiotem oferty. Jeśli tak prosimy o szczegóły wykonania. 

 

Odpowiedź nr 6 

Zamawiający załącza rysunek obrazujący orientacyjną lokalizację istniejącej sieci 

wodociągowej na rozpatrywanym terenie wraz z podaniem średnicy rurociągów. Instalacja 

wodociągowa zewnętrzna z hydrantami nadziemnymi 80 mm jest przedmiotem oferty.  

Szczegóły wykonania tejże instalacji będą określone przez Wykonawcę w projekcie 

budowlanym i wykonawczym. 
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Pytanie nr 7 

Prosimy o wskazanie lokalizacji istniejących punktów instalacji kanalizacji deszczowej, 

sanitarnej, technologicznej, wodociągowej i gazowej, do których należy się wpiąć. Informacja 

ta jest niezbędna do właściwej wyceny zakresu sieci zewnętrznych. 

 

Odpowiedź nr 7 

Zamawiający informuje, iż w Programie Funkcjonalno Użytkowym określił orientacyjne 

długości sieci i przyłączy instalacyjnych. Zamawiający informuje, że instalacja gazowa nie 

jest przedmiotem oferty.  

Cytując punkt 9.20 tabela nr 3 PFU:  

W zakresie Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie nowych przyłączy instalacyjnych 

oraz sieci zewnętrznych. Tabela nr 3 prezentuje orientacyjne długości przyłączy 

instalacyjnych. 

  

Tabela nr 3. Orientacyjne długości sieci i przyłączy instalacyjnych 

l.p. Parametr 
orientacyjne 

długości i wymiary 

1 Sieci i przyłącze c.o. 63 mb 

2 Sieć i przyłącze wodociągowe 75 mb 

3 Sieć i przyłącza kanalizacyjne sanitarne 16 mb 

4 Sieć i przyłącza kanalizacyjne deszczowe 75 mb 

5 Zbiornik retencyjny wody deszczowej i skroplin 30 m3 

6 Automatyczna instalacja do podlewania zieleni  45 mb 
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Pytanie nr 8 

Prosimy o przesłanie mapy uzbrojenia terenu w wersji DWG, która widoczna jest na rysunku 

nr 01 „Zagospodarowanie terenu” koncepcji projektowej. 

 

Odpowiedź nr 8 

Zamawiający załącza rysunek 01 ,,Zagospodarowanie terenu” w wersji dwg.  

 

Pytanie nr 9 

W załączonej do SIWZ koncepcji projektowej brakuje informacji na temat zakresu i standardu 

wykonania instalacji elektrycznych, które są przedmiotem oferty. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź nr 9 

Zakres i standard wykonania instalacji elektrycznej określone są w Programie Funkcjonalno 

Użytkowym w pkt. 9.14 Instalacje elektryczne i oświetleniowe. Program Funkcjonalno 

Użytkowy stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.  

 

Pytanie nr 10 

Czy w zakresie oferty należy ująć instalacje elektryczne niskoprądowe (okablowanie 

strukturalne, kontrola dostępu, system sygnalizacji włamania i napadu, instalacja monitoringu 

CCTV, instalacja sygnalizacji pożaru SAP, itp.)? Jeśli tak prosimy o szczegółowe wytyczne. 

 

Odpowiedź nr 10 

Tak, zakres oferty uwzględnia instalacje elektryczne niskoprądowe. Zakres instalacji 

niskoprądowych został określony w Programie Funkcjonalno Użytkowym w punktach 9.16-

9.18. Program Funkcjonalno Użytkowy stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.  

 

Pytanie nr 11 

Czy w zakresie oferty należy ująć instalacje technologiczne lub wyposażenie technologiczne 

laboratoriów? Jeśli tak prosimy o szczegółowe wytyczne. 

 

Odpowiedź nr 11 

Zakres oferty uwzględnia instalacje technologiczne, które zostały opisane w pkt. 9.13 

Programu Funkcjonalno Użytkowego.  

Cytując pkt. 9.13 PFU:  

Laboratoria mechaniczne i chemiczne na poziomie kondygnacji 0 będzie wyposażone 

w następujące instalacje technologiczne: 

 w laboratorium mechanicznym należy zaprojektować i wykonać instalację z argonem 

i azotem doprowadzoną do 3 stanowisk, 

 w laboratoriach mechanicznym i chemicznym należy zaprojektować i wykonać instalację 

sprężonego powietrza doprowadzoną do 9 stanowisk wraz ze sprężarką. 

 

Pytanie nr 12 

Czy w zakresie oferty należy ująć wyposażenie sanitarne typu: dozowniki mydła, suszarki do 

rąk, podajniki ręczników, podajniki papieru toaletowego, szczotki WC, kosze na śmieci, 

lustra, itp.? Jeśli tak prosimy o szczegółowe wytyczne dotyczące rodzaju i standardu 

wyposażenia (np. PCV, INOX). 
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Odpowiedź nr 12 

Zamawiający rozszerza Program Funkcjonalno Użytkowy o pkt 7.11 Wyposażenie sanitarne, 

a mianowicie: 

7.11 Wyposażenie sanitarne 

Wykonawca zaprojektuje, dobierze, dostarczy i zamontuje kompletne wyposażenie sanitarne. 

Proces zaprojektowania i doboru wyposażenia sanitarnego musi odbywać się w konsultacji z 

Zamawiającym. Ostateczna akceptacja wyposażenia sanitarnego musi odbyć się w sposób 

pisemny przez Zamawiającego.  

c) Wyposażenie dodatkowe łazienek: 

 Suszarka elektryczna do rąk - moc wyjściowa 250 W, włączana automatycznie z 

czujnikiem zbliżeniowym. Obudowa ze stali polerowanej. Bryzgoszczelność IPX1. 

Wydajność powietrza: 4,5 m3/min. Orientacyjne wymiary: 24x26,5x14 cm.  

 Podajnik ręczników papierowych - na ręczniki pojedyncze, obudowa ze stali 

polerowanej, o pojemności do 500 szt. ręczników. Wyposażony w okienko do kontroli 

ilości ręczników, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym (zamek 

zlicowany z powierzchnią urządzenia). Łączenia boków obudowy spawane i szlifowane 

z niewidocznymi zawiasami. Orientacyjne wymiary: 26,5x25,5x12 cm.  

 Dozownik mydła w płynie - obudowa stalowa, wykończenie stal polerowana, do 

montażu na ścianie. Orientacyjne wymiary: 26x12x11 cm. Dozownik powinien mieć 

możliwość uzupełniania mydła bezpośrednio z kanistra, zabezpieczony trwałym 

stalowym zamkiem bębenkowym, zlicowanym z powierzchnią urządzenia. Obudowa - 

łączenia boków spawane i szlifowane z niewidocznymi zawiasami. 

 Podajnik papieru toaletowego - obudowa stalowa, wykończenie stal polerowana, 

dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 19 cm. Wyposażony w okienko do 

kontroli ilości papieru, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym 

zlicowanym z powierzchnią urządzenia. Łączenia boków spawane i szlifowane z 

niewidocznymi zawiasami. Orientacyjne wymiary: 23,4x22,3x11,5 cm.  

 Poręcz stała umywalkowa – długość 60 cm, łukowa stała- zewnętrzny promień łuku ok. 

92,5 mm, wykonana ze stali nierdzewnej, średnica rury 32 mm, górna część poręczy z 

powierzchnią falistą zwiększającą bezpieczeństwo chwycenia. Blacha mocująca do 

ściany o wymiarach 10x27,5 cm. Produkt z atestem higienicznym PZH i deklaracją 

zgodności DMUE93/42/EWG i DZ2007/47/WE. 

 Poręcz WC - długość 85 cm, łukowa stała - zewnętrzny promień łuku ok. r=92,5 mm, 

wykonana ze stali nierdzewnej, dł.85 cm. średnica rury 32 mm, górna część poręczy z 

powierzchnią falistą zwiększającą bezpieczeństwo chwycenia. Blacha mocująca do 

ściany o wymiarach 10x27,5 cm. Produkt z atestem higienicznym PZH i deklaracją 

zgodności DMUE93/42/EWG i DZ2007/47/WE. 

 Szczotka WC – tuba mocowana do ściany wykonana ze stali polerowanej. Rączka 

szczotki wyposażona w przykrywkę.   

 Kosze na śmieci w WC – pojemność 27 litrów, wyposażony w zdejmowaną pokrywę z 

uchylnym wiekiem, domykanym sprężyną, zabezpieczonym trwałym stalowym 

zamkiem bębenkowym, zamek licowany z powierzchnią urządzenia, możliwość 

zamocowania do ściany, stal polerowana, łączenia boków spawane i szlifowane.  

 Lustra wklejane – tafla szkła o wymiarach min. 60x100 cm wklejana, zlicowana z 

powierzchnią glazury.  
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 Lustra regulowane w łazienkach dla niepełnosprawnych – regulacja lustra poprzez 

ustawienie kąta nachylenia wg potrzeby osoby korzystającej. Rama wykonana ze stali 

nierdzewnej, minimalne wymiary lustra: 600x600 mm, średnica rury fi25 mm.  

 Piktogramy – drzwi toaletowe wyposażone w piktogramy ze stali nierdzewnej. 

 

Pytanie nr 13 

Czy w zakresie oferty należy ująć wyposażenie budynku w meble biurowe? Jeśli tak prosimy 

o szczegółowe wytyczne dotyczące rodzaju i standardu wyposażenia meblowego. 

 

Odpowiedź nr 13 

Zamawiający określi daną kwestię w pkt. 7.10 Programu Funkcjonalno Użytkowego. 

W zakresie Wykonawcy jest dobór mebli i sprzętu oraz sporządzenie odpowiedniego 

zestawienia, mającego charakter ilościowy i jakościowy. Proces doboru mebli i sprzętu musi 

być prowadzony w konsultacji z Zamawiającym. Ponadto, ostateczny wybór mebli i sprzętu 

zostanie pisemnie zaakceptowana przez Zamawiającego. Dostawa mebli i sprzętu jest 

w zakresie Zamawiającego.  

Cytując pkt. 7.10 PFU: 

 dostawa mebli biurowych, kuchennych oraz sprzętu AGD i RTV nie jest w zakresie 

Wykonawcy, jednakże należy dobrać meble i sprzęt zgodnie z aranżacją wnętrz i wykonać 

stosowne zestawienia dla Zamawiającego, 

 meble laboratoryjne typu dygestoria nie są w zakresie Wykonawcy, jednakże należy 

uwzględnić je w projekcie oraz przystosować przestrzeń i doprowadzić wszelkie niezbędne 

instalacje (elektryka, wentylacja i wod-kan), 

 w zakresie Wykonawcy jest sporządzenie zestawienie wszystkich mebli z podziałem 

na kategorie: biurowe, konferencyjne, kuchenne i laboratoryjne oraz sprzęt AGD i RTV, 

 dostawa mebli jest w zakresie Zamawiającego, 

 rodzaj i jakoś wszystkich mebli i sprzętu będzie konsultowana z Zamawiającym. Dobór 

mebli i sprzętu zostanie potwierdzona pisemnie przez Zamawiającego.  

 

Pytanie nr 14 

Czy w zakresie oferty należy ująć wyposażenie aneksów kuchennych? Jeśli tak prosimy 

o szczegółowe wytyczne na temat rodzaju szafek i standardu wyposażenia AGD. 

 

Odpowiedź nr 14 

Zamawiający określi daną kwestię w pkt. 7.10 Programu Funkcjonalno Użytkowego. 

W zakresie Wykonawcy jest dobór mebli i sprzętu oraz sporządzenie odpowiedniego 

zestawienia, mającego charakter ilościowy i jakościowy. Proces doboru mebli i sprzętu musi 

być prowadzony w konsultacji z Zamawiającym. Ponadto, ostateczny wybór mebli i sprzętu 

zostanie pisemnie zaakceptowana przez Zamawiającego. Dostawa mebli i sprzętu jest 

w zakresie Zamawiającego. 

 

Ponadto, Zamawiający dodaje podpunkt do pkt. 7.10 PFU dotyczący mebli kuchennych: 

 Wykonawca wykona rysunki techniczne zabudowy kuchennej. Dobierze materiały 

wykończeniowe oraz ergonomicznie rozplanuje ciąg kuchenny. Meble kuchenne 

przedstawi w formie zestawienia ilościowego i jakościowego.  
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Pytanie nr 15 

Czy w zakresie oferty należy ująć wyposażenie szatni w szafki pracownicze. Jeśli tak prosimy 

o szczegółowe wytyczne dotyczące rodzaju i standardu wyposażenia. 

 

Odpowiedź nr 15 

Tak, Wykonawca dostarczy szafki pracownicze. W związku z tym Zamawiający rozszerza 

Program Funkcjonalno Użytkowy o pkt. 7.12 Wyposażenie szatni pracowniczych, a 

mianowicie: 

 szatnia damska na kondygnacji 0 zostanie wyposażona w szafki stalowe na całej szerokości 

jednej ściany, czyli około 10 szafek o szerokości 40 cm,  

 szatnia męska kondygnacji 0 zostanie wyposażona w szafki stalowe na całej szerokości 

dwóch naprzeciwległych ścian, czyli około 20 szafek o szerokości 40 cm, 

 korpus oraz front metalowy z blachy o grubości min. 0.8 mm, całość malowana proszkowo 

wg palety RAL, 

 szafki na nóżkach wyposażone w siedziska,  

 siedziska na metalowym stelażu, wykonane z listew sosnowych lakierowanych,  

 drzwi szafek wyposażone w otwory wentylacyjne,  

 szafki wyposażone w półkę oraz drążek z haczykami, 

 szafki wyposażone w zamek na kluczyk.  

 

Pytanie nr 16 

Prosimy o podanie standardu wyposażenia sanitarnego (umywalki, pisuary, kabiny 

prysznicowe, armatura sanitarna, itp.). 

 

Odpowiedź nr 16 

Zamawiający rozszerza Program Funkcjonalno Użytkowy o pkt 7.11 Wyposażenie sanitarne, 

a mianowicie: 

7.11 Wyposażenie sanitarne 

Wykonawca zaprojektuje, dobierze, dostarczy i zamontuje kompletne wyposażenie sanitarne. 

Proces zaprojektowania i doboru wyposażenia sanitarnego musi odbywać się w konsultacji z 

Zamawiającym. Ostateczna akceptacja wyposażenia sanitarnego musi odbyć się w sposób 

pisemny przez Zamawiającego.  

a) Elementy białego montażu: 

 Zlewozmywak – jednokomorowy z ociekaczem. Zlewozmywak stalowy, wykonany ze 

stali nierdzewnej AISI 304. Rodzaj montażu: wpuszczany. Wykończenie: gładki. Średnica 

otworu na baterię znormalizowana (ø 35 mm), wyposażenie w korek automatyczny i 

przelew. Orientacyjne wymiary: 49x78x17 cm. Wyposażenie w syfon PCV z 

podłączeniem pojedynczym do zmywarki z odejściem uniwersalnym. 

 Umywalki - umywalki ceramiczne z otworem na armaturę i przelewem. Średnica otworu 

na baterię znormalizowana (ø35mm), otwór usytuowany centralnie. Mocowanie umywalki 

na śrubach. Kształt zaokrąglony lub prostokątny. Orientacyjne wymiary: 60x45 cm. 

Wyposażenie w syfon PCV i półpostument.  

 Umywalki przeznaczone dla osób niepełnosprawnych – umywalki ceramiczne z otworem 

na armaturę i przelewem. Średnica otworu na baterię znormalizowana (ø35mm), otwór 

usytuowany centralnie. Mocowanie umywalki na śrubach. Kształt zaokrąglony lub 

prostokątny z zaokrąglonymi narożnikami. Orientacyjne wymiary: 55x55 cm. 
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Wyposażenie w specjalny syfon do umywalek dla osób niepełnosprawnych, montaż 

podtynkowy, łuk odpływowy wykonany z chromowanego mosiądzu. 

 Miska ustępowa - miska ustępowa ceramiczna, biała, wisząca, montaż przy wykorzystaniu 

stelaża podtynkowego. Orientacyjne wymiary: 54x36 cm. Odporność na obciążenie 400 

kg. Deska wolnoopadająca wykonana z tworzywa duroplast, zawiasy do deski 

wolnoopadającej z elementami z mosiądzu, chromowanymi.  

 Miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych - miska ustępowa ceramiczna, biała, bez 

wewnętrznego kołnierza, wisząca, montaż przy wykorzystaniu stelaża podtynkowego. 

Orientacyjne wymiary: 70x34 cm. Deska antybakteryjna wolnoopadająca wykonana z 

tworzywa duroplast, zawiasy do deski wolnoopadającej metalowe wzmocnione, 

chromowane. 

 Pisuar - pisuar ceramiczny, biały z sitkiem, doprowadzenie wody z tyłu, montaż przy 

wykorzystaniu stelaża podtynkowego. Wyposażony w syfon pisuarowy, podtynkową 

spłuczkę. 

 Przegroda między pisuarowa - przegroda ceramiczna, biała, mocowana na śruby. 

Orientacyjne wymiary: 70x40x10 cm.  

 Brodzik prysznicowy – akrylowy, kwadratowy o wymiarach min. 90x90x3 cm, pokryty 

powłoką ułatwiającą czyszczenie. Wyposażenie w wyjmowany syfon brodzikowy, korek 

chromowany.  

 Kabina prysznicowa - w zależności od konfiguracji kabina kwadratowa z drzwiami 

rozsuwanymi lub drzwi prysznicowe. Szkło hartowane, przeźroczyste i satynowe, profile 

srebrne w połysku.   

 

b) Armatura: 

 Bateria zlewozmywakowa – jednodźwigniowa, sztorcowa, stojąca, chromowana, 

wysokość całkowita około 200 mm, głowica ceramiczna. Podkładka usztywniająca do 

montażu w zlewozmywakach ze stali szlachetnej. Bateria wyposażona w wyciąganą 

wylewkę (typu prysznic) z perlatorem, zasięg wylewki około 200 mm.  

 Bateria umywalkowa – jednodźwigniowa, sztorcowa, głowica ceramiczna, wysokość 

całkowita około 150 mm. Bateria wyposażona w korek click-clack, chromowany. Materiał 

korpusu: mosiądz, kolor: chrom. Bateria wyposażona w wylewkę z perlatorem, zasięg 

wylewki około 150 mm.  

 Bateria prysznicowa wraz z zestawem prysznicowym – bateria jednodźwigniowa, 

mieszacz, głowica ceramiczna, wykończenie: chrom, montaż ścienny. Drążek ze stali 

nierdzewnej, chromowany. Rączka natryskowa chromowana, okrągła. Deszczownica 

chromowana o średnicy około 20 cm. Uchwyt słuchawki prysznicowej oraz mydelniczka.  

 Przyciski do spłukiwania misek ustępowych i pisuarów – przyciski podtynkowe 

kompatybilne z zamontowanymi stelażami. Orientacyjne wymiary: 22x15x1,3 cm. 

Materiał wykończenia: tworzywo sztuczne, chrom lub inny kolor.  

 

Pytanie nr 17 

Czy w zakresie oferty należy ująć wykończenie tarasów użytkowych na kondygnacji +2 i +3? 

Jeśli tak proszę o szczegółowe wytyczne dotyczące rodzaju i zakresu wykończenia: np. płyty 

chodnikowe, deska tarasowa, żwir, powierzchnia cała czy tylko częściowa, itp. 
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Odpowiedź nr 17 

Zamawiający określił pokrycie stropodachów w Programu Funkcjonalno Użytkowego, 

stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.  

Cytując pkt. 7.2 PFU: 

Stropodach nad kondygnacją +2 należy dostosować do funkcji tarasu użytkowego. 

Stropotaras pokryty deską kompozytową ryflowaną. Pozostałe powierzchnie stropodachów 

pokryte żwirem.  

Ponadto, Zamawiający załącza rysunek poglądowy, obrazujący pokrycie stropodachów. 

 

Pytanie nr 18 

Prosimy o podanie „wytycznych technologicznych” niezbędnych do wyceny instalacji 

chłodzenia pomieszczeń laboratoriów, o których mowa w pkt. 5.2 koncepcji projektowej. 

 

Odpowiedź nr 18 

Wytyczne odnośnie instalacji klimatyzacji między innymi w pomieszczeniach 

laboratoryjnych zostały podane w pkt. 9.4 Programu Funkcjonalno Użytkowego, 

stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.  

 

Pytanie nr 19 

Czy w zakresie oferty należy ująć jakiekolwiek prace związane z instalacją przeznaczoną do 

testowania dronów, która widnieje w obszarze objętym WZ? Jeśli tak prosimy o szczegółowe 

wytyczne. 

 

Odpowiedź nr 19 

Stanowisko testowania dronów nie jest przedmiotem oferty.   
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Pytanie nr 20 

Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu prac do wykonania związanego z utwardzeniem 

dróg i placów. Z otrzymanych materiałów nie można jednoznacznie określić, ile placów 

przewidzianych jest do przebudowy a ile do wykonania od nowa. Prosimy o dosłanie rysunku 

z zaznaczonymi obszarami do przebudowy i do wykonania od nowa. 

 

Odpowiedź nr 20 

Zakres prac uwzględnia remont dróg wewnętrznych okalających rozpatrywany budynek oraz 

wykonanie utwardzonego pasażu. Remont dróg polegać będzie na zdjęciu istniejących 

warstw, wykonanie podbudowy, nawierzchni drogi z kostki brukowej, komunikacji 

chodnikowej i podjazdów. Ponadto w zakresie Wykonawcy jest wykonanie pasażu pomiędzy 

rozpatrywanym budynkiem B1, a sąsiednim budynkiem Ls. Obecnie w tym miejscu znajduje 

się pas zieleni. Opis stanu istniejącego zawarty jest w punkcie 2.3 Programu Funkcjonalno 

Użytkowego, natomiast wymagania odnośnie utwardzenia terenów zawarte są w punkcie 4 

tegoż dokumentu.  

Zamawiający zmienia Rysunek nr 3 Obrys dróg wewnętrznych w strefie nowobudowanego 

obiektu, przeznaczonych do remontu. 
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Na Rysunek nr 3. Obrys dróg wewnętrznych w strefie nowobudowanego obiektu, przeznaczonych do 

remontu oraz pasaż pomiędzy sąsiednimi budynkami.  

 

Pytanie nr 21 

Z uwagi na wielkość inwestycji prosimy o zmianę oczekiwanych terminów wykonania 

zamówienia na poniższe: 

a. Wykonanie etapu I i II – w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania Umowy, 

b. Wykonanie etapu III – termin urzędowy, 

c. Wykonanie etapu IV i V – w terminie 12 miesięcy od dnia uzyskania ostatecznej decyzji o 

pozwoleniu na budowę, 

d. Wykonanie etapu VI – w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia etapu IV. 

 

Odpowiedź nr 21 

Zamawiający dokonuje zmiany umowy w §5 ust. 3 na następujący: ,,Wykonawca jest 

zobowiązany do wykonania Przedmiotu Umowy oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie w terminie do 14 miesięcy od dnia podpisania protokołu przekazania i przejęcia 

terenu budowy” oraz zmiany zapisów Rozdziału VII ust. 3 SIWZ na ,,Wykonawca jest 

zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie w terminie do 14 miesięcy od dnia podpisania protokołu przekazania i przejęcia 

terenu budowy”. 

 

Pytanie nr 22 

Wnosimy o wprowadzenie do wzoru Umowy poniższych zapisów: 

a. Harmonogram rzeczowo-finansowy przedstawia zakres i przybliżoną wartość 

przewidzianych do wykonania w poszczególnych miesiącach robót budowlanych, a 

zapłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie faktur częściowych 
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wystawianych w oparciu o protokół rzeczowo-finansowy dokumentujący procentowy 

poziom zaawansowania prac na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, po jego 

podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, 

b. Wykonawca do każdej faktury częściowej załączy oświadczenie, z którego wynika, iż nie 

zalega z należnymi płatnościami wobec podwykonawców z tytułu realizacji Umowy za 

wykonane i odebrane roboty budowlane, 

c. Wykonawca do faktury końcowej przedstawi oświadczenia podwykonawców o 

uregulowaniu przez Wykonawcę wymagalnych należności z tytułu wykonanych i 

odebranych robót, a w przypadku braku możliwości uzyskania oświadczenia od 

podwykonawcy Wykonawca będzie mógł potwierdzić zapłatę wobec podwykonawcy na 

podstawie finansowych dokumentów rozliczeniowych. 

 

Odpowiedź nr 22 

Zamawiający dokonuje zmiany umowy w § 6 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Wynagrodzenie umowne za wykonanie całego Przedmiotu Umowy zostało ustalone, jako 

wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto…............................... plus podatek od towarów i 

usług, co daje kwotę brutto…..................(wynagrodzenie całkowite), płatne w następujący 

sposób: 

a) za Etap I – w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia netto (plus podatek od towarów i 

usług) określonego w ust. 1 § 6 zdanie pierwsze Umowy,  

b) za Etap II i III – w wysokości 3 % wartości wynagrodzenie netto określonego w ust. 1 § 

6 zdanie pierwsze Umowy (plus podatek od towarów i usług), z podziałem na: 

i. za opracowanie Projektu budowlanego - 80 % wynagrodzenia netto określonego w 

ust. 1 pkt. b) powyżej (plus podatek od towarów i usług), 

ii. za opracowanie pozostałej części Dokumentacji i uzyskanie ostatecznej decyzji o 

pozwoleniu na budowę - 20 %  wynagrodzenia netto określonego w ust. 1 pkt. b) 

powyżej (plus podatek od towarów i usług), 

c) za ETAP IV - w wysokości 90 % wartości wynagrodzenie netto, określonego w ust. 1 § 6 

zdanie pierwsze Umowy (plus podatek od towarów i usług). Płatność wynagrodzenia za 

ten ETAP następowała będzie zgodnie z postępem prac w oparciu o Harmonogram, o 

którym mowa w § 2 ust. 1 pkt b) Umowy, na podstawie wystawionych faktur, po należytym 

wykonaniu robót i nie częściej niż raz w miesiącu,  

d) za ETAP V – w wysokości  1 % wartości wynagrodzenie netto, określonego w ust. 1 § 6 

zdanie pierwsze Umowy (plus podatek od towarów i usług) płatne po zakończeniu i 

odebraniu przez Zamawiającego wszystkich prac budowalnych,  

e) za ETAP VI  - w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia netto, określonego w ust. 1 § 6 

zdanie pierwsze Umowy (plus podatek od towarów i usług).” 

 

Pytanie nr 23 

Wnosimy o wykreślenie par. 2 ust. 12. 

 

Odpowiedź nr 23 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 24 

Wnosimy o zmianę zapisów umownych dotyczących podwykonawstwa: 
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 Lista podwykonawców zaakceptowanych przez Zamawiającego, uprawnionych do 

wykonywania prac w toku trwania umowy stanowi Załącznik do umowy. Wykonawca 

będzie jedynie zobowiązany uzyskać uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego na 

powierzenie wykonania robót podwykonawcom innym, aniżeli uwzględnieni w Liście 

podwykonawców, o której mowa powyżej. Natomiast, jeżeli Zamawiający w terminie 3 

dni od poinformowania go przez Wykonawcę o zamiarze powierzenia wykonania robót 

podwykonawcom innym, aniżeli uwzględnieni w Liście podwykonawców nie zgłosi na 

piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń to uważa się, iż wyraził zgodę na zawarcie umowy.  

 Na wniosek Zamawiającego Wykonawca przedkłada Zamawiającemu projekt umowy o 

podwykonawstwo bez warunków handlowych. 

 

Odpowiedź nr 24 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 25 

Prosimy o zaakceptowanie posiadanej przez nas polisy OC na wartość 2,5 mln EUR. 

 

Odpowiedź nr 25 

Zamawiający wymaga dostarczenia polisy OC na warunkach opisanych w SIWZ. 

Pytanie nr 26 

Prosimy o zmianę wielkości ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu wszelkich ryzyk na 

100% wynagrodzenia całkowitego brutto. 

Odpowiedź nr 26 

Zamawiający dokonuje zmiany ust. 3 w § 8 umowy na: 

„Przed przejęciem terenu budowy, Wykonawca zawrze, obowiązujące przez cały okres 

realizacji Umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności z tytułu wszelkich ryzyk na kwotę nie 

mniejszą niż wynagrodzenie całkowite, o którym mowa w § 6 Umowy oraz przeniesie 

uprawnienia z tej polisy na Zamawiającego. Umowa cesji praw z polisy, pod rygorem 

nieważności, będzie zawierała postanowienia, na mocy których cesjonariusz zobowiązany 

jest, po wypłacie mu przez ubezpieczyciela odszkodowania, zwrócić Wykonawcy kwotę 

odpowiadającą wartości robót jeszcze nie opłaconych przez Zamawiającego, a objętych 

odszkodowaniem. Postanowienia niniejsze mają zastosowanie do dalszych cesji praw z 

umowy ubezpieczenia. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, oryginał 

wspomnianego ubezpieczenia przed przejęciem terenu budowy wraz z dokumentem 

potwierdzającym przeniesienie uprawnień na Zamawiającego. Oryginał polisy 

ubezpieczeniowej wraz z dokumentem potwierdzającym przeniesienie uprawnień na 

Zamawiającego oraz dowodu opłacenia składek stanowi Załącznik nr 8 do Umowy.” 

 

Pytanie nr 27 

Wnosimy o wprowadzenie do Umowy zapisów dotyczących przeszkód pogodowych jako 

wydarzeń noszących znamiona siły wyższej o następującym brzmieniu: „Za przeszkodę 

pogodową powodującą przestoje uważa się w szczególności wystąpienia o godzinie 7.00 rano 

temperatury minus 5 stopni Celsjusza i niższej. Wówczas przyjmuje się, że prace na terenie 

Budowy nie mogą być prowadzone przez całą dobę. Weryfikacja danych wskazanych 
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powyżej nastąpi na podstawie komunikatów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

(IMiGW) dla terenu obejmującego teren budowy.” 

 

Odpowiedź nr 27 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 28 

Wnosimy, aby bieg terminu gwarancji rozpoczynał się od daty podpisania protokołu odbioru 

końcowego. 

 

Odpowiedź nr 28 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

W § 11 ust. 3 projektu umowy, jest jednoznaczny zapis „Wykonawca udziela Zamawiającemu 

na wykonane roboty budowlane i urządzenia, stanowiące przedmiot umowy, gwarancji 

jakości na okres wskazany w ofercie tj. ……. miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu 

odbioru końcowego robót.”  

 

Pytanie nr 29 

Wnosimy o wprowadzenie do Umowy zapisy, iż przy podpisaniu protokołu odbioru 

końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę firm (podwykonawców 

i dostawców), z którymi Zmawiający zawrze umowy serwisowe, stanowiące niezbędny 

element dla utrzymania gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 

 

Odpowiedź nr 29 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 30 

Wnosimy o wykreślenie par. 11 ust. 8 i 9 oraz par. 13 ust. 14 i 15. 

 

Odpowiedź nr 30 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 31 

Wnosimy o wprowadzenie do umowy zapisu, iż jeżeli w toku czynności odbioru końcowego 

robót zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia to sporządzony zostanie przez 

strony protokół odbioru końcowego, w którym wskazane zostaną wady wykryte w toku 

odbioru oraz określony zostanie termin usunięcia wad, a terminem odbioru prac, będzie termin 

podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa powyżej. 

 

Odpowiedź nr 31 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 32 

Wnosimy o ograniczenie kar umownych dla Wykonawcy do następujących: 

a. z tytułu opóźnienia w oddaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

całkowitego brutto, chyba że opóźnienie wynikło z przyczyn nieleżących po stronie 

Wykonawcy, 
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b. z tytułu opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub 

rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia całkowitego brutto, chyba że opóźnienie 

wynikło z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, 

c. w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia całkowitego brutto. 

 

Odpowiedź nr 32 

Zmianie ulega ust. 1 w § 15 Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 

a) opóźnienia w realizacji robót budowlanych w stosunku do Harmonogramu 

w wysokości 0,2  % wynagrodzenia całkowitego brutto, określonego w § 6 ust. 1, 

za każdy dzień opóźnienia, 

b) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym lub 

końcowym w wysokości 0,2 % wynagrodzenia całkowitego brutto za każdy dzień 

opóźnienia, licząc od dnia następnego po terminie wyznaczonym na usunięcie wad, 

c) opóźnienia w usunięciu wad lub usterek w okresie gwarancji lub rękojmi  

w wysokości 0,1 % wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 6 ust. 1, 

za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po terminie wyznaczonym 

na usunięcie wad lub usterek, 

d) w przypadku, gdy Zamawiający rozwiąże Umowę (odstąpi od Umowy w całości / 

w części lub ją wypowie) z powodu okoliczności, leżących po stronie Wykonawcy, 

w wysokości 15% wynagrodzenia całkowitego brutto, określonego w § 6 ust. 1, 

e) w przypadku, rozwiązania Umowy (odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia 

umowy) przez Wykonawcę, na jakiejkolwiek podstawie, z przyczyn nie leżących po 

stronie Zamawiającego, w wysokości 15% wartości wynagrodzenia całkowitego 

brutto, określonego w § 6 ust. 1, 

f) nieterminowego oddania Przedmiotu Umowy w wysokości 0,2  % wynagrodzenia 

całkowitego brutto określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, w stosunku 

do terminu określonego w § 5 ust. 3 zdanie pierwsze, 

g) jeżeli roboty objęte Przedmiotem Umowy będzie wykonywał podmiot inny niż 

Wykonawca lub inny niż podwykonawca (skierowany do wykonania robót zgodnie 

z postanowieniami § 7 Umowy) - w wysokości 0,3  % wynagrodzenia całkowitego 

brutto określonego w § 6 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia 

Umowy, 

h) każdorazowo za nienależyte wykonanie nadzoru autorskiego lub nie wykonanie 

nadzoru na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie 

w wysokości 0,05 % wynagrodzenia całkowitego brutto, określonego w § 6 ust. 1, 

i) za nieobecność przy odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy, w wysokości 2% 

wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 6 ust. 1, 

j) gdy w zawartej umowie o podwykonawstwo, o której mowa w § 7, termin zapłaty 

wynagrodzenia jest dłuższy, niż 30 dni od daty doręczenia faktury lub rachunku, po 

wezwaniu Wykonawcę do wprowadzenia stosownej zmiany, w wysokości 0, 01% 

wynagrodzenia całkowitego brutto, określonego w § 6 ust. 1, 

k) gdy Wykonawca nie dopełnił obowiązku przedłożenia w stosownym terminie 

przedłożenia zabezpieczenia, o których mowa w § 18 Umowy i ubezpieczenia, 

o którym mowa w § 8 Umowy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia całkowitego 

brutto, określonego w § 6 ust. 1.” 
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Pytanie nr 33 

Wnosimy o wprowadzenie kar umownych dla Zamawiającego: 

a. z tytułu opóźnienia z przekazaniu placu budowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

całkowitego brutto, chyba że opóźnienie wynikło z przyczyn nieleżących po stronie 

Zamawiającego, 

b. z tytułu opóźnienia w przystąpieniu do odbiorów w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

całkowitego brutto, chyba że opóźnienie wynikło z przyczyn nieleżących po stronie 

Zamawiającego, 

c. w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia całkowitego brutto. 

 

Odpowiedź nr 33 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 34 

Wnosimy o wprowadzenie limitu kar w wysokości 5% wynagrodzenia całkowitego brutto. 

 

Odpowiedź nr 34 

Zmianie ulega § 15 Umowy, w którym dodaje się ustęp 8 w brzmieniu: 

„Maksymalna wysokość kar umownych zastrzeżonych w Umowie na rzecz Zamawiającego, 

w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie może 

przekroczyć 25 % wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 6 ust. 1.” 

 

Pytanie nr 35 

Wnosimy o wprowadzenie do wzoru Umowy dodatkowego zapisu o obowiązku 

Zamawiającego: „Do obowiązków Zamawiającego należy również dostarczenie wszystkich 

niezbędnych dokumentów leżących po jego stronie, a niezbędnych do złożenia wniosku 

o uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie”. 

 

Odpowiedź nr 35 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 36 

Wnosimy o wprowadzenie zapisów umożliwiających odstąpienie od Umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego: 

„Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadkach: 

 gdy Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur częściowych mimo 

dodatkowego wezwania, w terminie 14 dni od upływu terminu za zapłatę faktur, 

 opóźnienia w rozpoczęciu lub kontynuowaniu prac z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, jeżeli opóźnienie to trwa dłużej niż 30 dni, 

 gdy Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy w terminie wskazanym w 

Umowie oraz nie zrobi tego pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy wyznaczającego 

dodatkowy termin na jego przekazanie, 

 gdy Zamawiający nie współdziała w odpowiednim zakresie w celu wykonania umowy 

pomimo pisemnego wezwania ze strony Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu 

do współdziałania.” 
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Odpowiedź nr 36 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 37 

Wnosimy, aby Wykonawca przenosił na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do 

Dokumentacji po uregulowaniu wynagrodzenia za nie. 

 

Odpowiedź nr 37 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 38 

Proponujemy zabezpieczenie należytego wykonania w wysokości 5% wynagrodzenia brutto. 

 

Odpowiedź nr 38 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 39 

Zgodnie z pkt. VII.3. ,,Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia, 

w tym uzyskania podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót w 

terminie do 12 miesięcy od daty przekazania terenu budowy”. Proszę o informacje czy 

Zamawiający przewiduje 12 miesięcy na Zaprojektowanie oraz 12 miesięcy na samo 

wybudowanie ? 

 

Odpowiedź nr 39 

Zamawiający dokonał zmiany zapisów §5 ust. 3 umowy w zakresie wskazanym 

w Odpowiedzi nr 21.  

 
Pytanie nr 40 

Ze względu na brak wstępnych badań geologicznych prosimy o informację o sąsiednim 

budynku: 

- na jakiej głębokości jest posadowiony, 

- rodzaj fundamentowania (pośrednie, bezpośrednie oraz ławy stopy czy płyta), 

- zasięg jego ewentualnego podpiwniczenia. 

Informacje te niezbędne są do oszacowania prawidłowej kwoty na budowę. 

Odpowiedź nr 40 

Sąsiadujący budynek Ls, charakteryzuje się następującymi parametrami: 

- maksymalna głębokość posadowienia około - 4 m p.p.t,  

- ściany żelbetowe, brak dokładnych informacji na temat fundamentów,  

- podpiwniczenie częściowe. Zamawiający załącza rzut parteru i piwnicy sąsiadującego 

budynku Ls.  

 

Pytanie nr 41 

Prosimy o podanie poziomu wód gruntowych dla budowy budynku biurowego wraz z 

laboratoriami i garażem podziemnym. Parametry brzegowe dla wszystkich Wykonawców 

powinny być jednakowe. Elementy wystąpienia wysokiego poziomu wody i ewentualnego jej 
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pompowania lub nie, nie może obarczać ryzykiem Wykonawcy. Wnosimy, aby element 

rozliczny był ewentualnie powykonawczo. 

 

Odpowiedź nr 41 

Wykonanie robót ziemnych i fundamentowych, w okolicznościach wysokiego poziomu wód 

gruntowych są w zakresie Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza rozliczania 

z podwykonawcą.  

W celach orientacyjnych i pomocniczych, Zamawiający przedstawia wyniki badań 

geologicznych przeprowadzonych dla budynku Ls sąsiadującego z nowoprojektowanym 

budynkiem B1. Zamawiający zaznacza, że podanie niniejszych wyników badań mają 

charakter orientacyjny dla Wykonawcy. Dla nowoprojektowanego budynku B1 będącego 

przedmiotem oferty, Wykonawca wykona indywidualne badania geologiczne, które będą 

podstawą do sporządzenia dokumentacji projektowej.  

Badania były przeprowadzone w dniu 29.06.2017r. Celem badań było określenie parametrów 

fizyko-mechanicznych gruntów dla budynku biurowo-laboratoryjnego Ls. Wykonano 

3 otwory do maksymalnej głębokości 5,0 m p.p.t. według poniższej mapki: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil nr 1, rzędna 32,20 m n.p.m: 

 0,0-0,50 m p.p.t – nasyp niekontrolowany (piasek średni z gruzem betonowym i humusem), 

 0,50 -1,80 m p.p.t – nasyp niekontrolowany (piasek średni z gliną i gruzem ceglanym), 

 1,80-3,00 m p.p.t – nasyp niekontrolowany (piasek średni), 

 3,00-3,10 m p.p.t – beton. 

Brak zwierciadła wody gruntowej. 

 

Profil nr 2, rzędna 32,30 m n.p.m: 

 0,0-0,50 m p.p.t – nasyp niekontrolowany (piasek średni z gruzem betonowym i humusem), 
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 0,50 -1,50 m p.p.t – nasyp niekontrolowany (piasek średni z gliną), 

 1,50-4,20 m p.p.t – nasyp niekontrolowany (piasek średni), 

 4,20-5,00 m p.p.t – nasyp niekontrolowany (piasek średni z gliną, gruzem ceglanym i 

humusem). 

Zwierciadło wody gruntowej na poziomie -4,30 m p.p.t. 

 

Profil nr 3, rzędna 32,20 m n.p.m: 

 0,0-0,80 m p.p.t – nasyp niekontrolowany (piasek drobny z gliną, gruzem ceglanym i 

humusem), 

 0,80 -2,80 m p.p.t – nasyp niekontrolowany (glina z piaskiem drobnym i gruzem 

betonowym), 

 2,80-3,00 m p.p.t – glina ciemnoszara. 

Zwierciadło wody gruntowej na poziomie -2,10 m p.p.t. 

 

Pytanie nr 42 

Prosimy o podanie parametrów technicznych (łącznie z dynamicznymi) zainstalowanych 

urządzeń technologicznych w budynku. 

 

Odpowiedź nr 42 

Dostawa i montaż urządzeń laboratoryjnych nie jest przedmiotem umowy. Wytyczne 

dotyczące stropów zostały określone w PFU oraz załącznikach.  

 

Pytanie nr 43 

Prosimy o podanie parametrów masztów zainstalowanych na dachu budynku. 

 

Odpowiedź nr 43 

Budynek nie posiada masztów na dachu.  

 

Pytanie nr 44 

Czy budynek będzie można budować z wykorzystaniem żurawia wieżowego, ze względu na 

bliską lokalizację pasa startowego lotniska? 

 

Odpowiedź nr 44 

Zamawiający w Programie Funkcjonalno Użytkowym w pkt. 3.5 Uzgodnienia formalno-

prawne i wszelkie czynności przygotowawcze do procesu projektowania określił, że: 

,,Zamawiający wymaga wykonania następujących uzgodnień i czynności:  

 (…) uzyskanie zgody od Urzędu Lotnictwa Cywilnego na operowanie dźwigiem na etapie 

prowadzonych prac budowlanych (…).” 

 

Pytanie nr 45 

Ad. §2 ust. 1 pkt. c) Wzoru umowy: prosimy o wykreślenie bądź sprostowanie wskazanego 

terminu opracowania i przedłożenia kosztorysu ofertowego, określonego „najpóźniej w dniu 

podpisania umowy’, ponieważ przygotowanie kosztorysów może nastąpić po wykonaniu 

dokumentacji projektowej, czyli w Etapie II zadania. 
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Odpowiedź nr 45 

Wykonawca musi przedstawić kosztorys uwzględniający wszelkie prace i materiały, które 

były podstawą do złożenia oferty cenowej. Kosztorys rozumiany jest jako szacunkowa 

wycena z podziałem na główne składowe przedmiotu umowy.   

 

Pytanie nr 46 

Ad. §6 ust. 2 Wzoru umowy: czy Zamawiający zgodzi się na wystawienie faktury po 

należytym wykonaniu robót nie częściej niż raz w miesiącu, zgodnie z faktycznym stanem 

zaawansowania robót?  Prośba ta podyktowana jest obowiązkiem rozliczania się Wykonawcy 

z zaangażowanymi przez niego podwykonawcami w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez 

Wykonawcę faktury za zrealizowany zakres robót. Dokonywanie zatem rozliczeń z 

Zamawiającym dopiero za poszczególne zakończone elementy robót może stanowić 

nadmierne obciążenie finansowe dla Wykonawcy. 

 

Odpowiedź nr 46 

Zamawiający dokonał zmiany § 6 ust. 1 umowy, w zakresie wskazanym w Odpowiedzi nr 22.  

 

Pytanie nr 47 

Ad. §15 ust. 1 Wzoru umowy: czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kar w następujący 

sposób?: 

a) opóźnienia w realizacji robót budowlanych w stosunku do Harmonogramu w wysokości 

0,3 %  0,1% wynagrodzenia całkowitego brutto, określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień 

opóźnienia,  

b) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym lub końcowym w 

wysokości 0,5% 0,2% wynagrodzenia całkowitego brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc 

od dnia następnego po terminie wyznaczonym na usunięcie wad,  

c) opóźnienia w usunięciu wad lub usterek w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,2% 

0,1% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, 

licząc od dnia następnego po terminie wyznaczonym na usunięcie wad lub usterek,  

d) w przypadku, gdy Zamawiający rozwiąże Umowę (odstąpi od Umowy w całości / w części 

lub ją wypowie) z powodu okoliczności, leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 15% 

10% wynagrodzenia całkowitego brutto, określonego w § 6 ust. 1,  

e) w przypadku, rozwiązania Umowy (odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy) 

przez Wykonawcę, na jakiejkolwiek podstawie, z przyczyn nie leżących po stronie 

Zamawiającego, w wysokości 15% 10% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto, 

określonego w § 6 ust. 1,  

f) nieterminowego oddania Przedmiotu Umowy w wysokości 0,5 % 0,2% wynagrodzenia 

całkowitego brutto określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, w stosunku do 

terminu określonego w § 5 ust. 3 zdanie pierwsze,  

g) jeżeli roboty objęte Przedmiotem Umowy będzie wykonywał podmiot inny niż 

Wykonawca lub inny niż podwykonawca (skierowany do wykonania robót zgodnie z 

postanowieniami § 7 Umowy) - w wysokości 0,5 % 0,2% wynagrodzenia całkowitego brutto 

określonego w § 6 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia Umowy,  

h) każdorazowo za nienależyte wykonanie nadzoru autorskiego lub nie wykonanie nadzoru 

na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie w wysokości 0,05 % 

0,03% wynagrodzenia całkowitego brutto, określonego w § 6 ust. 1,  
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i) za nieobecność przy odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy, w wysokości 2 % 1% 

wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 6 ust. 1,  

j) gdy w zawartej umowie o podwykonawstwo, o której mowa w § 7, termin zapłaty 

wynagrodzenia jest dłuższy, niż 30 dni od daty doręczenia faktury lub rachunku, po wezwaniu 

Wykonawcę do wprowadzenia stosownej zmiany, w wysokości 0, 01 % wynagrodzenia 

całkowitego brutto, określonego w § 6 ust. 1 wartości umowy podwykonawczej,  

 

Odpowiedź nr 47 

Zamawiający dokonał zmiany § 15 ust. 1 umowy, w zakresie wskazanym w Odpowiedzi 

nr 32.  

 

Pytanie nr 48 

Ad. §15 ust. 3 Wzoru umowy: czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kar w następujący 

sposób?: 

Oprócz przesłanek do naliczenia kar umownych określonych wyżej, Zamawiający nalicza 

Wykonawcy karę umowną w kwocie 1 000 zł 500 zł za każdy przypadek nie przestrzegania 

obowiązujących zasad ppoż. i BHP obowiązujących w budownictwie oraz przepisów 

porządkowych obowiązujących na terenie Zamawiającego oraz w wysokości 1% 

wynagrodzenia całkowitego brutto określonego § 6 ust. 1 wartości umowy podwykonawczej 

również w przypadku:  

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom.  

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,  

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany,  

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.  

Odpowiedź nr 48 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

Pytanie nr 49 

W związku z faktem, iż Zamawiający w §15 projektu umowy przewidział bardzo szeroki 

katalog sankcji w postaci kar umownych, do naliczenia których uprawniony będzie 

Zamawiający w przypadku zaistnienia wielu zdarzeń, prosimy o ustanowienie górnego limitu 

kar umownych, np. nieprzekraczającego łącznie 10% wartości wynagrodzenia umownego. 

 

Odpowiedź nr 49 

Zmianie ulega § 15 Umowy, w którym dodaje się ustęp 8 w brzmieniu: 

„Maksymalna wysokość kar umownych zastrzeżonych w Umowie na rzecz Zamawiającego, 

w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie może 

przekroczyć 25 % wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 6 ust. 1.” 

 

Pytanie nr 50 

Wykonawca X zwraca się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 

22.09.2017 r. Ze względu na zbliżający się „długi weekend” oraz trwający okres urlopowy 

potrzebujemy więcej czasu na przygotowanie wiarygodnej i rzetelnej oferty 
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Odpowiedź nr 50 

Zamawiający komunikatem nr 1 z dnia 23.09.2017 r. dokonał zmiany terminu składania 

i otwarcia ofert na dzień 05.09.2017 r. Miejsce oraz godziny składania i otwarcia ofert 

pozostają bez mian. 

 

Pytanie nr 51 

Czy Zamawiający podtrzymuje 12-miesięczny termin wykonania umowy od dnia podpisania 

umowy (plus ewentualnie kilka dni, nie więcej niż 7 dni kalendarzowych, w którym to czasie 

ma nastąpić przekazanie terenu budowy)? 
Prosimy o doprecyzowanie, gdyż w rozdziale VII p. 3 siwz „Termin wykonania zamówienia” 

jest zapis: „Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym 

uzyskania podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót w terminie 

do 12 miesięcy od przekazania terenu budowy”, a w §5 pkt 3 Umowy (Załącznik nr 8 do 

siwz): „Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Przedmiotu Umowy oraz uzyskania 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w terminie do 12 miesięcy od podpisania protokołu 

przekazania i przyjęcia terenu budowy.” Czy termin 12 miesięcy obejmuje również uzyskanie 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie? 

 

Odpowiedź nr 51 

Zamawiający dokonał zmiany zapisów §5 ust. 3 umowy oraz rozdziału VII ust. 3 SIWZ w 

zakresie wskazanym w Odpowiedzi nr 21.  

 

Pytanie nr 52 

Czy Zamawiający podtrzymuje sposób płatności za IV ETAP (par. 6 ust. 1 pkt c) Umowy)?: 

90% wartości wynagrodzenia netto (plus podatek od towarów i usług) płatne po odbiorze 

przez Zamawiającego całego ETAPU IV? To oznacza finansowanie niemalże całej inwestycji 

przez Wykonawcę. Czy możliwe jest miesięczne fakturowanie za ETAP IV, zgodnie z 

postępem prac, wg zatwierdzonego Harmonogramu? Zwracamy również uwagę na niską 

wycenę prac projektowych – za ETAP II i III płatność tylko 3% wartości wynagrodzenia. Czy 

Zamawiający może rozważyć inny podział wynagrodzenia za poszczególne etapy? 

 

Odpowiedź nr 52 

Zamawiający dokonał zmiany § 6 ust. 1 umowy, w zakresie wskazanym w Odpowiedzi nr 22.  

 

Pytanie nr 53 

Czy Zamawiający potwierdza wysokość kar za opóźnienia poszczególnych etapów naliczaną 

od całkowitego wynagrodzenia brutto, a nie od wynagrodzenia za dany etap? (§15 Umowy – 

Załącznik nr 8 do siwz) 

 

Odpowiedź nr 53 

Zamawiający dokonał zmiana § 15 umowy, w zakresie wskazanym w Odpowiedzi nr 32 i 34.  

 

Pytanie nr 54 

Czy Zamawiający oczekuje, że przekazanie praw autorskich nastąpi z chwilą przekazania 

Dokumentacji przez Wykonawcę (§16 Umowy – Załącznik nr 8 do siwz), a nie z chwilą 

zapłaty wynagrodzenia za wykonaną Dokumentację? 
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Odpowiedź nr 54 

Tak, Zamawiający oczekuje, że przekazanie praw autorskich nastąpi z chwilą przekazania 

Dokumentacji przez Wykonawcę. 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (w tym: Załącznika nr 1 - Opisu przedmiotu zamówienia (Programu 

Funkcjonalno Użytkowego), Załącznika nr 2 - Wzoru oświadczenia o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Załącznika nr 8 - Wzoru 

umowy). Zaktualizowane wersje ww. dokumentów stanowią załączniki do niniejszego 

Komunikatu.  

 

 

 

 


