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 Warszawa, 15.06.2018 r. 

 

KOMUNIKAT nr 2 

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

postępowania nr 36/ZZ/AZLZ/2018, którego przedmiotem jest wykonywanie w okresie 

24 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 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej 

ustawą Pzp, udziela następujących odpowiedzi: 

 

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający dopuszcza rozliczanie etapowe/częściowe za wykonanie pewnego, 

odebranego etapu robót? Ponieważ rozliczanie jest uwarunkowane rozliczeniem 

z podwykonawcami, może tak się zdarzyć, że wykonawca – szczególnie po wykonaniu 

dużego zadania (konieczność zapłaty podwykonawcom, zapłaty za towar w „swoich” 

hurtowniach, zapłaty za towar bieżący, zapłaty wynagrodzeń) – będzie zmuszony wziąć 

kredyt w celu utrzymania płynności finansowej. W przypadku dopuszczenia rozliczania 

częściowego oferta może być atrakcyjniejsza, gdyż nie będzie zawierała ukrytych kosztów 

kredytu.  

Odpowiedź nr 1 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest  wykonywanie w 

okresie 24 miesięcy prac remontowych, które zleci Zamawiający w formie zapotrzebowania. 

Każde zapotrzebowanie będzie stanowiło oddzielny etap realizacji przedmiotu umowy 

i będzie ono  rozliczane oddzielnie.   

 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający dopuszcza, by płatność następowała w ciągu 14/ew. 21 dni kalendarzowych 

od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury ?  

Odpowiedź nr 2 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający dopuszcza zaliczkowanie na pewien zakres robót, np. w przypadku 

konieczności kupna drogiego urządzenia/materiału ? 

Odpowiedź nr 3 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający przewiduje/dopuszcza zakup pewnych materiałów, urządzeń przez 

Zamawiającego i przekazania ich do wbudowania/wmontowania przez wykonawcę?  

Odpowiedź nr 4 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji pkt III.3 opisu 

przedmiotu zamówienia, poprzez wprowadzenie zapisu „Zamawiający zastrzega sobie prawo 

zlecenia wykonania roboty z powierzonych materiałów. W takim przypadku odpowiednia 

informacja będzie ujęta w zapotrzebowaniu” oraz zmiany pkt III.4 na „Materiały dostarczone 

przez Wykonawcę muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo 
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budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.). Wszelkie stosowane materiały powinny 

być nowe, odpowiadać Polskim Normom lub Aprobatom Technicznym oraz posiadać 

dokumenty takie jak: Atest, Świadectwo, Certyfikat Zgodności. Roboty budowlane muszą być 

wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej jak również obowiązującymi przepisami 

Polskiego Prawa”. 

 

Pytanie nr 5 

W zapisie umowy jest napisane, że Zamawiający wskaże miejsca na lokalizacje pomieszczeń 

socjalnych wykonawcy. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie na teren Zamawiającego 

pomieszczeń (kontenerów) socjalnych/toalet wykonawcy, czy też Zamawiający będzie 

dysponował pomieszczeniem socjalnym/toaletą dla pracowników wykonawcy ? 

Odpowiedź nr 5 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający nie dysponuje pomieszczeniami 

socjalnymi dla pracowników Wykonawcy i jedynie wskaże miejsca, w których Wykonawca 

może posadowić swoje kontenery (pomieszczenia socjalne). 

 

Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający dopuszcza wykonywanie prac przez wykonawcę poza godzinami pracy 

Zamawiającego?  

Odpowiedź nr 6 

Przedmiotową kwestię reguluje pkt III.13 Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego 

załącznik nr 1 do SIWZ. 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany zapisów pkt III.13.4) 

Opisu przedmiotu zamówienia na „Jeżeli Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiającego na 

wykonywanie prac na terenie Instytutu Lotnictwa w weekend, musi najpóźniej 48 godziny 

przed rozpoczęciem powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, podając imienną listę 

pracowników” oraz pkt III.13.5) Opisu przedmiotu zamówienia na „Jeżeli Wykonawca uzyska 

akceptację Zamawiającego na wykonywanie prac w budynkach/pomieszczeniach 

wymagających asysty Zamawiającego w weekend, musi najpóźniej 72 godziny przed 

rozpoczęciem powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, podając imienną listę pracowników”.  

 

Pytanie nr 7 

Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie czasu realizacji ze względu na terminy realizacji 

zamówień przez dostawców, na których wykonawca nie ma żadnego wpływu (np. obecnie 

czas oczekiwania na stolarkę drzwiową przekracza 3 miesiące, a fabryki opóźnione dostawy 

tłumaczą brakami kadrowymi).  

Odpowiedź nr 7 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zgodnie z zapisami pkt III.1 Opisu przedmiotu 

zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ „Zmiana terminu realizacji 

zaproponowana przez Wykonawcę jest możliwa tylko i wyłącznie wówczas gdy ze względów 

technologicznych wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie zaproponowanym przez 

Zamawiającego nie jest możliwe. Oznacza to, że Zamawiający nie ma obowiązku 

uwzględnienia zastrzeżeń Wykonawcy dotyczących terminu realizacji z wyłączeniem 

przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym” 
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Pytanie nr 8 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu paragrafu XXVIII SIWZ  oraz paragrafu 14 pkt 

1 umowy  wprowadzając dodatkową możliwość formy zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy służącego pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy w tym roszczeń z tytułu rękojmi w postaci potrącania z każdej wystawionej przez 

Wykonawcę faktury 10% wartości brutto wystawionej faktury. 

Pozwoli to Wykonawcy znacząco obniżyć koszty realizacji zamówienia ze względu na długi 

okres ( 24 miesiące) realizacji inwestycji co automatycznie umożliwi  przedstawienie Państwu 

rzetelnej oferty. 

Odpowiedź nr 8 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 9 

W związku z ogłoszonym przetargiem proszę o umożliwienie przeprowadzenia wizji lokalnej. 
Odpowiedź nr 9 

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu 

mogą wziąć udział w wizji lokalnej. Przedmiotowa wizja lokalna odbędzie się dnia 

20.06.2018 r. w godzinach 8:00-11:00 

Brak udziału w wizji lokalnej nie skutkuje brakiem możliwości złożenia oferty przez 

Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu.  

Osobą upoważnioną do przeprowadzenia z Wykonawcami wizji lokalnej jest Piotr Zaremba 

tel. (+48) 22 1160510, e-mail: piotr.zaremba@ilot.edu.pl.  

Wykonawcy zainteresowani udziałem w wizji lokalnej zobowiązani są do wcześniejszego 

zgłoszenia osób biorących w niej udział. 

 

Ponadto, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany terminu 

składania i otwarcia ofert z dnia 21.06.2018 r. na dzień 25.06.2018 r.  

Godziny oraz miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

 

 


