
Postępowanie nr 52/ZA/AZAZ/16   

1 

 

 Warszawa, 07.11.2016 r. 

 

KOMUNIKAT nr 3 

 

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

postępowania nr 52/ZA/AZAZ/16, którego przedmiotem jest wykonywanie w okresie 

18 miesięcy prac remontowych na terenie Instytutu Lotnictwa, 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 2015r., poz. 2164, z późn. zm.) 

zwanej dalej ustawą Pzp udziela następujących odpowiedzi: 

 

Pytanie nr 1 

Według  umowy zamawiający składa wykonawcy zapotrzebowanie na wykonanie usługi, 

następnie wykonawca przygotowuje  wycenę w formie kosztorysu,  następnie  zamawiający 

na podstawie oferty składa zlecenie na wykonanie robót. Jak powinno się rozliczać kosztorysy 

napisane (stworzone) przez wykonawcę na podstawie zapotrzebowania złożonego przez 

zamawiającego jeśli wykonawca nie otrzyma zlecenia na wykonanie robót? 

 

Odpowiedź nr 1 

Na podstawie dotychczasowej umowy na prace remontowe Zamawiający nie zlecił 

do wykonania ok. 5% kosztorysów. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uwzględnił w narzutach koszty niezrealizowanych 

kosztorysów. 

 

Pytanie nr 2 

W niektórych pozycjach kosztorysu występują materiały których brak w cenniku Sekocenbud. 

W takiej sytuacji wykonawca składa zapytanie o ofertę do hurtowni lub dystrybutora 

i na jej podstawie wycenia daną robotę. Czy zamawiający  będzie ingerować w taką wycenę 

proponując inne źródło zaopatrzenia lub posiłkując się cenami z przeglądarek internetowych? 

 

Odpowiedź nr 2 

W przypadku gdy cena materiału nie jest ujęta w cennikach Sekocenbud, a Zamawiający 

wskaże Wykonawcy podmiot, który dostarczy materiały tańsze niż wskazane 

przez Wykonawcę w kosztorysie, Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania tych 

materiałów od wskazanego podmiotu albo obniżenia ceny za materiały do kwot oferowanych 

przez ww. podmiot.       

 

Pytanie nr 3 

Co będzie zawierać zapotrzebowanie na daną robotę składane przez zamawiającego?  

Czy są to obmiary, wykaz zakresu prac do wykonania, dokumentacja wykonawcza 

na podstawie której wykonawca zrobi dokumentację powykonawczą?  Jeżeli nie,  

to w jaki sposób należy rozliczyć koszty wykonania obmiarów, stworzenia od podstaw 

kosztorysu ofertowego bez przedmiarów, oraz zrobienia dokumentacji powykonawczej bez 

posiadania rysunków wykonawczych? 
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Odpowiedź nr 3 

Zapotrzebowanie będzie zawierało zakres prac do wykonania i dokumentację techniczną jeśli 

Zamawiający uzna ją za konieczną. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uwzględnił 

w narzutach koszty przedmiarów oraz dokumentacji powykonawczej. 

 

Pytanie nr 4 

Zgodnie z umową Zamawiający wymaga 7 zespołów dla prowadzenia prac - jak będzie 

rozliczany czas zespołów dla których  nie będzie robót w danym okresie. 

 

Odpowiedź nr 4 

Zamawiający zmienia zapisy Rozdziału III pkt 12.4)  Załącznika nr 1 do SIWZ - Opis 

przedmiotu zamówienia na: „w czasie zwiększenia ilości i zakresu prac remontowych 

Wykonawca zobowiązuje się do zwiększenia siły roboczej. Wykonawca musi dysponować 

w równoległym czasie taką ilością pracowników (w tym posiadających odpowiednie 

uprawnienia budowlane, w zależności od rodzaju prowadzonych prac, wpisanych na listę 

członków Okręgowej Izby Inżynierów Budowlanych), która pozwoli na realizację 

powierzonych zleceń.” 

 

Pytanie nr 5 

Jakie specjalizacje powinny posiadać wyznaczone zespoły (ile zajmujących się elektryką, 

klimatyzacją, instalacjami c.o. i c.w, ogólnobudowlaną, niskie prądy(KD, SSWiN, 

sieć strukturalna), instalacje zewnętrzne(kanalizacja, drogi i chodniki). 

 

Odpowiedź nr 5 

Skład zespołu zależny jest od  rodzaju wykonywanego zlecenia. Wykonawca ma obowiązek 

zapewnić zespół, który pozwoli na realizację powierzonego zlecenia. 

 

Pytanie nr 6 

W jaki sposób będą rozliczne roboty  po godzinie 17.00 i w dni ustawowo  wolne od pracy? 

 

Odpowiedź nr 6 

Zamawiający nie przewiduje zwiększenia wynagrodzenia za wykonywanie pracy po godz. 

17:00, Wykonawca zobowiązany jest tak zorganizować stanowisko pracy, aby roboty zostały 

wykonane w terminie i zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

 

Pytanie nr 7 

W jaki sposób rozliczane będą usługi specjalistyczne firm zewnętrznych? 

 

Odpowiedź nr 7 

Wykonawca realizuje zlecone zadanie, jeśli  w zleconym zakresie prac – cześć zakresu będzie 

wymagało  konieczność zatrudnienia przez Wykonawcę podwykonawcy – koszty pokrywa 

Wykonawca. Zleceniodawca akceptuje tylko koszty zawarte w zatwierdzonym kosztorysie. 

 

Pytanie nr 8 

Po czyjej stronie jest wskazanie technologii wykonywania robót? 
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Odpowiedź nr 8 

Zgodnie z zapisami Rozdziału III pkt 6 Załącznika nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu 

zamówienia wskazanie technologii wykonania robót jest obowiązkiem Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp:  

 

1) zmienia zapisy Rozdziału III pkt 12.4)  Załącznika nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu 

zamówienia z:  

„w czasie zwiększenia ilości i zakresu prac remontowych Wykonawca zobowiązuję 

się do zwiększenia siły roboczej. Wykonawca musi dysponować w równoległym czasie 

nie mniej niż 7 zespołami budowlanymi składającymi się co najmniej z 5 pracowników 

nadzorowanych przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, w zależności 

od rodzaju prowadzonych prac, wpisaną na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów 

Budowlanych; w przypadku drugiego i kolejnego zespołu budowlanego, przystąpienie 

do realizacji prac nastąpi w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie dłuższym 

niż kolejne 3 dni dla każdego kolejnego zespołu;” 

 

na:  

 

„w czasie zwiększenia ilości i zakresu prac remontowych Wykonawca zobowiązuje 

się do zwiększenia siły roboczej. Wykonawca musi dysponować w równoległym czasie 

taką ilością pracowników (w tym posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane, 

w zależności od rodzaju prowadzonych prac, wpisanych na listę członków Okręgowej 

Izby Inżynierów Budowlanych), która pozwoli na realizację powierzonych zleceń.” 

 

2) zmienia zapisy Rozdziału III pkt 1  Załącznika nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu 

zamówienia poprzez dodanie zapisu: „W przypadku gdy cena materiału nie jest ujęta 

w cennikach Sekocenbud, a Zamawiający wskaże Wykonawcy podmiot, który 

dostarczy materiały tańsze niż wskazane przez Wykonawcę w kosztorysie, 

Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania tych materiałów od wskazanego 

podmiotu albo obniżenia ceny za materiały do kwot oferowanych przez ww. 

podmiot.”  

 

      


