
 

 

„Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego” 

 

Siechnice, 30 września 2020 r. 

 

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO NR 1 

Dot. przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: 

Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego. 

(Ogłoszenie w DUUE nr 2020/S 168-406272, przesłane do publikacji w dniu 26 sierpnia 2020, 

ukazało się w dniu 31 sierpnia 2020 r.) 

 

 

Zamawiający, Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z o.o., działając na podstawie art. 38             

ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986                    

z późn. zm. – dalej ustawa Pzp), przekazuje treść zapytań, które napłynęły na przedmiotowe             

postępowanie wraz wyjaśnieniami: 

 

 

Pytanie 1:  

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 3% ceny             

ofertowej? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości zabezpieczenia.  

Pytanie 2:  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez           

potrącenia z wystawianych przez Wykonawcę faktur zgodnie z SIWZ oraz art. 150 ust. 3-6 Ustawy               

Prawo Zamówień Publicznych. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z           

art 150 ust.3-6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019                   

r. poz. 1843 z późn. zm.). 

Pytanie 3:  

BMS. Czy możemy zastosować konwerter np. LON<->Modbus TCP do komunikacji z pompą ciepła? 

Odpowiedź:  

Do decyzji Zamawiającego w trakcie wykonywania prac. 

Pytanie 4:  

BMS. Czy jest potrzeba archiwizacji zdarzeń lub alarmów w bazie danych? 

Odpowiedź:  

Tak 

Pytanie 5:  

BMS. Czy jest potrzeba archiwizacja pomiarów z instalacji odpowiadającej za grzanie-chłodzenie? 
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Odpowiedź:  

Tak 

Pytanie 6:  

BMS. Czy system BMS ma sterować oprawami oświetlenia oraz komunikować się z czujnikami za              

pomocą protokołu komunikacyjnego DALI? 

Odpowiedź:  

Tak. System oświetlenia zaprojektowano jako autonomiczny. Można go podłączyć do systemu BMS            

umożliwiając sterowanie z poziomu BMS. Połączenie sterowania oświetlenia z systemem BMP wg            

przyjętego protokołu dla BMS. 

Pytanie 7:  

BMS. Jaki rodzaj wejścia analogowe przetworników ciśnienia obiegu? (l.p 147-149 dokumentu           

"SIE_PW_BMS_sygna+éy") 

Odpowiedź:  

Do decyzji Zamawiającego w trakcie wykonywania prac. 

Pytanie 8:  

BMS. Jaki rodzaj wyjścia sygnału analogowego agregatu wody lodowej i drycoolera? (l.p 5,10             

dokumentu "SIE_PW_BMS_sygna+éy") 

Odpowiedź:  

Do decyzji Zamawiającego w trakcie wykonywania prac. 

Pytanie 9:  

ARCHITEKTURA. Z informacji jakie uzyskaliśmy płyty elewacyjne modrzewiowe nie są dostępne na            

rynku - nie ma takiego produktu. Temat ten jest już znany w hurtowniach od końca zeszłego roku.                 

Jeśli Zamawiający ma dostęp do zaproponowanych w projekcie płyt, to prosimy o wskazanie             

przykładowego dostawcy. Jednym z rozwiązań danego problemu jest zamiana materiału np. na płyty             

włókno-cementowe. Czy Inwestor wyraża na to zgodę? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Płyty z modrzewia syberyjskiego są            

dostępne na rynku. 

Pytanie 10:  

ARCHITEKTURA. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę materiałów identyfikacji wizualnej:          

tabliczki metalowe na dibond? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 11:  

Branża drogowa. Proszę o informację jaką podbudowę należy zastosować pod nawierzchnie           

chodników z płytek chodnikowych betonowych 60x20 (zaznaczonych na rysunku AR.0001)? 

Odpowiedź:  

Zgodnie z projektem. Tom VI Dokumentacji, “Specyfikacje” ST - D.04 Podbudowy.  

Pytanie 12:  

Branża drogowa. Na projekcie zagospodarowania terenu zaznaczono istniejące ogrodzenie do          

rozbiórki, proszę o podanie informacji co to za ogrodzenie lub przesłanie zdjęcia. 
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Odpowiedź:  

Ogrodzenie zostało usunięte przez Zamawiającego na etapie prac przygotowawczych. 

Pytanie 13:  

Branża drogowa. Na projekcie zagospodarowania terenu zaznaczono istniejący budynek do likwidacji,           

proszę o podanie informacji co to za budynek lub przesłanie zdjęcia. 

Odpowiedź:  

Budynki zostały usunięte przez Zamawiającego na etapie prac przygotowawczych. 

Pytanie 14:  

Architektura. W ścianach występują bloczki z termoizolacją. Czy Zamawiający wyraża zgodę na            

zamianę wypełnienia w bloczku ze styropianu na wypełnienie wełną? 

Odpowiedź:  

Tak, zmiana jest możliwa jedynie pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów dla bloczków            

określonych w dokumentacji, STWIORB i Ocenie Budynku Pasywnego. 

Pytanie 15:  

BMS. Pytanie odnośnie siłowników w instalacji wentylacyjnej, czujników i falowników. Jeżeli mają być             

sterowane to potrzebujemy informacji po jakim protokole będziemy się komunikować z siłownikami,            

czujnikami i falownikami? 

Odpowiedź:  

Do decyzji Zamawiającego w trakcie wykonywania prac. 

Pytanie 16:  

Zgodnie z zapisem SIWZ roz. XIV punkt 4. Dotyczące punktowania doświadczenia osób skierowanych             

do realizacji zamówienia. Proszę o wyjaśnienie czy aby otrzymać maksymalną liczbę punktów w tym              

wypadku 4 (za jedno stanowisko kierownicze) należy wskazać w doświadczeniu zawodowym 3            

budowy określone swoim zakresem jak opisano w SIWZ czy wystarczą 2 budowy, ponieważ zapis w               

SIWZ str. 23-24 nie jest dla nas jasny? 

 

Odpowiedź: Zamawiający zmienił Rozdział XIV pkt 4 IDW, jak w dalszej części informacji dla               

wykonawców. 

 

Pytanie 17:  

W opisie Projektu Wykonawczego dział sanitarny znajduje się informacja, że studnie kanalizacyjne            

mają znajdować się na płycie żelbetowej, natomiast na rysunku nr IS0008A jest to chudy beton               

C8/10. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź. 

Odpowiedź:  

Obowiązuje wymóg z opisu Projektu Wykonawczego, dział sanitarny, czyli płyta żelbetowa. 

Pytanie 18:  

Załącznik nr 4 do IDW tabela ceny, punkt 11 tabeli – prosimy o informacje co ma na myśli                  

Zamawiający w punkcie 11 prace przygotowawcze , czy zgodnie z Prawem budowlanym ogrodzenie             

terenu budowy, zaplecze tymczasowe etc.? Czy inny zakres prac – wnosimy o szczegółowe opisanie              

przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź 

Obowiązuje tabela ceny z OPZ. Zamawiający poprawi treść Załącznika 4. 

Pytanie 19:  

Załącznik nr 4 do IDW tabela ceny, punkt 12 tabeli prace nadzoru archeologicznego – wnosimy o                

szczegółowe opisanie przedmiotu zamówieniaz uwagi na informację w pytaniu i odpowiedzi nr xxx 
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Odpowiedź 

Prace archeologiczne nie są w zakresie zamówienia i są realizowane przez Zamawiającego. 

Pytanie 20:  

W odniesieniu do zapisu umowy punkt 7.6 aa) „Wykonawca zobowiązany jest do zmiany aktualnego              

rozwiązania projektowego i zastosowanie w miejsce płyt z modrzewia syberyjskiego systemowych           

rozwiązań z zastosowaniem płyt wielkoformatowych z materiałów takich jak włókno – cement, płyty             

ceramicznej i inne, wraz z przygotowaniem projektu zamiennego oraz pozostałej dokumentacji           

projektowej w tym zakresie i uzyskaniem decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę „ wnosimy o              

wyjaśnienie: 

a. Wyczerpujące opisanie przedmiotu zamówienia dotyczące oczekiwanej przez Zamawiającego         

zmiany okładziny elewacyjnej poprzez doprecyzowanie rodzaju materiałów i parametrów jakie mają           

spełniać i wybranie konkretnego rozwiązania; podanie kilku rozwiązań uniemożliwia wykonawcom          

biorącym udział w postępowaniu przygotowanie oferty z zachowaniem zasad uczciwej          

konkurencyjności. 

b. W związku z określeniem w części III OPZ – część III/8A procedury akceptacji przez               

Zamawiającego projektu zamiennego wnosimy o podanie wymogów dotyczących oczekiwanej formy          

projektu zamiennego i szczegółowe jej opisanie, gdyż ma to istotny wpływ na termin realizacji, tym               

bardziej iż zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu z uwagi na przedłużającą się procedurę             

akceptacji projektu przez Zamawiającego (str. 18 OPZ) 

c. Zmiana okładziny elewacji jest zmianą nieistotną w świetle obowiązujące PB i przy założeniu, iż nie                

zostanie ona określona przez Projektanta jako zmiana istotna, a co za tym idzie- nie wymagającą               

zmiany pozwolenia na budowę , w związku z czym wnosimy o wykreślenie z umowy punk 7 aa)                 

zapisu „wraz z przygotowaniem projektu zamiennego oraz pozostałej dokumentacji projektowej w           

tym zakresie i uzyskaniem decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę” . 

d. Czy Zamawiający jest w posiadaniu zgody Projektanta na zmianę elewacji i czy Projektant wyraża               

zgodę na zmianę tego elementu? 

e. Czy Zamawiający jest w posiadaniu praw autorskich do projektu? 

Odpowiedź 

Zamawiający zrezygnował ze zmiany elewacji i zmienił część III/8A Części III Opisu Przedmiotu             

Zamówienia w ten sposób że wykreślił pkt 2.  

 

Pytanie 21:  

Wnosimy o informacje , która tabela ceny będzie załącznikiem do umowy – tabela z zał. 4 czy tabela                  

zamieszczona w OPZ str. 19 i 20? 

Odpowiedź 

Tabela zamieszczona w OPZ. Zamawiający zaktualizował Załącznik nr 4. 

Pytanie 22:  

W nawiązaniu do załącznika cześć III/10 do OPZ pytania i odpowiedzi wnosimy o wyjaśnienie : 

a. Ad. Pytanie 11 – Zamawiający wymaga szczelności powietrza budynku 0,2 / h-1. Pytający wskazał               

rozbieżności w projekcie w tym zakresie, w związku z czym wnosimy o potwierdzenie przez              

Zamawiającego, iż projekt spełnia wymagania dotyczące oczekiwanej szczelności na poziomie 0,2 –            

h-1. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że projekt spełnia wymagania umożliwiające jego realizację z założoną           

szczelnością powietrzną  0,2/h-1. 

Pytanie 23:  

Proszę o przesłanie wytycznych dla szlabanu wjazdowego, wraz ze wskazaniem ilościowy oraz            

umiejscowieniem. 

Odpowiedź 

Zgodnie z dokumentacją techniczną (rys. PZT) szlaban wjazdowy jest poza zakresem dokumentacji            

(należy doprowadzić jedynie sterowanie i zasilanie). 
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Pytanie 24:  

Proszę o potwierdzenie iż Inwestor nie wymaga okresu pielęgnacji zieleni po zakończeniu robót             

budowlanych i odbiorze inwestycji. 

Odpowiedź 

Zamawiający odsyła do swojej odpowiedzi na pytanie 42 udzielonej w postępowaniu Z.21.2019. 

Pytanie 25:  

Ze względu na oczekiwaną zmianę elewacji z modrzewia syberyjskiego a także na podstawie punktu              

c w części III/8A OPZ proszę o informację czy glify wewnętrzne (ościeża) okienne również mają               

zostać obłożone płytą gipsowo-kartonową i malowane farbą zmywalną 

Odpowiedź 

Pytanie nieaktualne, Zamawiający odstąpił od wymogu zmiany elewacji i nie dopuszcza zastosowania            

rozwiązań równoważnych w tym zakresie. 

Pytanie 26:  

Ze względu na oczekiwaną zmianę elewacji z modrzewia syberyjskiego na inny sposób wykończenia             

proszę o informację w jaki sposób maja być wykończone elementy małej architektury: kosze i ławki,               

które we wcześniejszej wersji projektu tworzyły spójną całość z elewacją. 

Odpowiedź 

Pytanie nieaktualne, Zamawiający odstąpił od wymogu zmiany elewacji i nie dopuszcza zastosowania            

rozwiązań równoważnych w tym zakresie. 

Pytanie 27:  

W odniesieniu do OPZ Część III/8A zapisano – dopuszczalne i wymagane przez Zamawiającego             

rozwiązania projektowe. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany w realizacji przedmiotu         

zamówienia: 

d. pominięcie wbudowanych ławek w pomieszczeniach komunikacji wraz z 

wspornikami (pionowe słupki), rysunki: AR.5019, AR2020, AR2021, AR5022; 

f. likwidacja naświetli nad drzwiami wewnętrznymi. 

Wnosimy o jasne określenie czy ww elementy należy pominąć w wycenie? 

Odpowiedź 

Tak. Naświetla zastąpić należy ścianką. 

Pytanie 28:  

Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z zapisem Rozdziału XIV pkt. 2 ppkt 3 SIWZ jednym z kryterium                 

oceny ofert jest Okres udzielonej gwarancji P (G), natomiast okres rękojmi jest udzielany na              

zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym (29.1 Część II – Umowa), tj. 60 m-cy okresu rękojmi na                

roboty budowlane oraz 24 m-ce okresu rękojmi na dostarczone urządzenia. 

W związku z powyższym prosimy o skorygowanie zapisu Rozdziału IV pkt 2 SIWZ poprzez              

wykreślenie słowa „rękojmi”. 

Odpowiedź 

Zgodnie z Rozdziałem IV.2 Instrukcji dla wykonawców, okres rękojmi wynosi 60 miesięcy i             

minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy przy czym udzielenie gwarancji na dłuższy okres jest              

jednym z kryteriów wyboru wykonawcy. Zamawiający zmienił także pkt 29.1 Umowy jak w             

załączeniu  

Pytanie 29:  

Prosimy o informację czy w zapisie Rozdziału IX pkt 21 SIWZ, termin wezwania będzie nie krótszy 

niż 10 dniowy. 
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Odpowiedź 

Zamawiający zmienił Rozdział IX pkt 21 IDW, jak w dalszej części informacji dla wykonawców. 

Pytanie 30:  

Prosimy o informację czy w zakresie punktowanego doświadczenia Kierownika robót sanitarnych           

(Rozdział XIV pkt 4 ppkt 2 lit a)) oraz Kierownika robót elektrycznych (Rozdział XIV pkt 4 ppkt 3 lit                   

a)) Wykonawca dla uzyskania maksymalnej liczby punktów w kryteriów musi wykazać się dwiema             

dodatkowymi realizacjami dla obu Kierowników robót ponad wymaganym doświadczeniem         

wymaganym na spełnienie warunku udziału w postępowaniu. 

Odpowiedź: Udzielono odpowiedzi w pytaniu 16.  

Pytanie 31:  

Prosimy o informację na temat fakultatywnych przesłanek wykluczenia Wykonawcy w          

przedmiotowym postępowaniu. W Rozdziale VIII pkt 7 SIWZ Zamawiający wskazuje, iż na podstawie             

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę w zakresie pkt 7 pkt 1 SIWZ                

(odpowiadający art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, natomiast przekazany załącznik Edytowalna wersja              

JEDZ zawiera szerszy zakres wykluczenia. Prosimy o usunięcie rozbieżności oraz przekazanie JEDZ w             

wersji espd.xml.  

Odpowiedź 

Wykonawca jest zobowiązany wypełnić JEDZ zgodnie z SIWZ. Formularz JEDZ załączony przez            

Zamawiającego ma charakter informacyjny a nie wiążący. Formularz JEDZ jest dostępny na stronie             

https://www.uzp.gov.pl wraz z instrukcją wypełniania.  

Pytanie 32:  

Prosimy o ujednolicenie wzoru „tabeli ceny”. Zgodnie z Załącznikiem nr 4 branża nr 11 „Prace               

przygotowawcze” oraz 12 „Prace nadzoru archeologicznego” nie pokrywają się z pozycjami           

zamieszczonymi w SIWZ część III Opisu przedmiotu zamówienia strona 19. 

Odpowiedź 

Rozbieżność została poprawiona przez zmianę SIWZ. 

Pytanie 33:  

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisem Umowy (Warunki Szczególne Umowy punkt 21),             

koszty prowadzenia badań i nadzoru archeologicznego leżą po stronie Zamawiającego. Pragniemy           

zauważyć, że powyższy zapis jest w sprzeczności z zapisami OPZ Część III/7 – Dodatkowe obowiązki               

wykonawcy. 

Odpowiedź 

Koszty prowadzenia badań i nadzoru archeologicznego obciążają Zamawiającego. Zamawiający         

wprowadził zmianę do OPZ, jak w dalszej części.  

Pytanie 34:  

W odniesieniu do odp. nr 58 z 30.04.20r prosimy o wykreślenie z dokumentacji przetargowej (OPZ, 

część II/7, pkt3) zobowiązań Wykonawcy do ,,prowadzenia badań i nadzoru archeologicznego”. 

Odpowiedź 

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 33.  

Pytanie 35:  

Prosimy o informację czy obszar przeznaczony pod realizację inwestycji jest objęty nadzorem            

konserwatorskim. Prosimy o przekazanie decyzji, w oparciu o zapisy, której Wykonawca ma dokonać             

nadzoru i badań Archeologicznych na terenie budowy. 
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Odpowiedź 

Obszar przeznaczony pod inwestycję jest objęty nadzorem konserwatorskim. Badania archeologiczne          

i nadzór wykonuje Zamawiający. 

Pytanie 36:  

Prosimy o przekazanie aktualnego pozwolenia na budowę. 

Odpowiedź 

Aktualne pozwolenie zostało umieszczone w dokumentacji przetargowej. Znajdują się tam również 

kopie aktualnego dziennika budowy. 

Pytanie 37:  

Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie medyczne pomieszczeń, o których mowa w opisie            

technologii medycznej (lampa zabiegowa, myjnia chirurgiczna, stół zabiegowy, stół do gipsowania,           

urządzenia do hydromasażu, aparat RTG, wyposażenie sterylizatorni, przybory sanitarne i armatura,           

negatoskop, meble medyczne) są poza zakresem przetargu. Jeżeli powyższe wyposażenie jest w            

zakresie to prosimy o wskazanie, w której branży w Załączniku nr 4 do Oferty należy uwzględnić                

koszt dostawy i montażu. 

Odpowiedź 

Wymienione wyposażenie jest poza zakresem dostawy. 

Pytanie 38:  

Prosimy o przekazanie projektu osłon radiologicznych. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że wykonanie osłon radiologicznych nie wchodzi w zakres robót objętych            

postępowaniem, 

Pytanie 39:  

Prosimy o informację, czy Wykonawca ma uwzględnić w ofercie cenowej koszt związany z             

monitorowaniem osiadania budynku oraz budynków sąsiadujących. Jeżeli tak, prosimy o informację           

przez jaki okres czasu należy prowadzić monitoring. 

Odpowiedź 

Monitoring osiadania budynku oraz budynków sąsiadujących nie jest objęte przedmiotem          

zamówienia. Osiadanie budynków będzie rozpatrywane w kategorii wady budowlanej. 

Pytanie 40:  

Prosimy o przekazanie aktualnego pozwolenia na wycinkę oraz o informację czy w zakresie przetargu              

jest wykonanie nasadzeń zastępczych. 

Odpowiedź 

Wycinka drzew nie jest w zakresie robót objętych postępowaniem. Nasadzenia należy wykonać            

zgodnie z dokumentacją. 

Pytanie 41:  

Zgodnie z zapisami Część III/7 – Dodatkowe obowiązki Wykonawcy Zamawiający wymaga od            

Wykonawcy „aktualizacji wszelkich uzgodnień i opinii, których termin ważności upłynął oraz           

aktualizacji wszelkich uzgodnień wygasających w trakcie trwania Umowy o ile zachodzi taka            

potrzeba”. Prosimy o wskazanie wszystkich dokumentów, uzgodnień i opinii, których termin ważności            

upłynął lub może upłynąć w trakcie trwania realizacji zamówienia. 

Odpowiedź 

Dokumenty znajdują się w dokumentacji postępowania. 
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Pytanie 42:  

Zgodnie z zapisem Część III/8A – dopuszczalne i wymagane przez Zamawiającego rozwiązania            

projektowe, „Zamawiający wymaga zmiany aktualnego rozwiązania projektowego i zastosowanie w          

miejsce płyt z modrzewia syberyjskiego systemowych rozwiązań z zastosowaniem płyt          

wielkoformatowych z materiałów takich jak włókno - cement, płyty ceramiczne i inne. Zamawiający             

dopuszcza zmianę technologii ścian zewnętrznych z elewacji wentylowanej na jednorodną z           

montażem wymienionych okładzin bezpośrednio na murze.” Mając na uwadze powyższy wymóg           

prosimy o przekazanie aktualnego projektu „Oceny budynku pasywnego” uwzględniającego to          

rozwiązanie materiałowe. 

Odpowiedź 

Pytanie nieaktualne, Zamawiający odstąpił od wymogu zmiany elewacji.  

Pytanie 43:  

Prosimy o wskazanie hierarchii ważności dokumentacji (część opisowa, dokumentacja rysunkowa,          

STWIOR, Ocena budynku pasywnego, przedmiary), w przypadku rozbieżności między jej          

składowymi. 

Odpowiedź 

Wszelki rozbieżności w dokumentacji należy wyjaśniać z Zamawiającym. Dodatkowo Zamawiający          

podaje, że większość wątpliwości została rozstrzygnięta w odpowiedziach na pytania w           

postępowaniach Z.21.2019 oraz Z.17.2019, które zostały umieszczone w aktualnym OPZ. 

Pytanie 44:  

Dotyczy CERTYFIKACJI BUD. - SIWZ - Część II – Umowa: W Umowie pojawia się wiele odnośników                

dotyczących instytucji certyfikującej prosimy o jednoznaczne wskazanie instytucji certyfikującej. 

Odpowiedź 

Passive House Institute, Rheinstraße 44/46, 64283 Darmstadt, Niemcy. 

Pytanie 45:  

Dotyczy CERTYFIKACJI BUD. - SIWZ - Część III W związku z zapisem: Część III/7 – Dodatkowe                

obowiązki Wykonawcy 4. „W zakresie uzyskania przez Zamawiającego certyfikacji budynku          

pasywnego, Wykonawca jest zobowiązany: − Na etapie budowy sporządzania dokumentów, które           

spełniają wymogi formalne niezbędne do uzyskania certyfikacji (np. formy plików, treści, wymaganej            

skali rysunków, wymiarów itp.)”. Prosimy o jednoznaczne i szczegółowe opisanie : wytycznych,            

wymagań, procedur, czynności, protokołów, dokumentów, badań jakich Zamawiający będzie         

wymagał od Wykonawcy w celu uzyskania przez Zamawiającego certyfikacji budynku pasywnego.           

Brak jednoznacznych informacji powoduje, brak możliwości określenia szczegółowych kosztów oraz          

czasu potrzebnego na wykonanie dodatkowych obowiązków nałożonych na Wykonawcę. 

Odpowiedź 

Zasady certyfikacji znajdują się pod odnośnikiem:      

https://passivehouse.com/03_certification/03_certification.htm 

Pytanie 46:  

Dotyczy CERTYFIKACJI BUD. - SIWZ - Część III W związku z zapisem: Część III/7 – Dodatkowe                

obowiązki Wykonawcy 5 

5. „− Wytyczne dotyczące dokumentów, jakie należy przedkładać do wniosków materiałowych w celu             

udokumentowania wartości charakterystycznych dla materiałów, które zostały przyjęte w         

wyliczeniach energii na potrzeby certyfikacji, będą zgodne z wymaganiami Projektu oraz STWiORB,            

normy PN-EN 13829 PN-EN 9972, wytycznymi instytucji certyfikującej oraz wytycznymi          

przekazanymi przez Inżynier Kontraktu/Specjalistę ds. Pasywności.” Prosimy o jednoznaczne i          

szczegółowe opisanie : wytycznych, wymagań, procedur, czynności, protokołów, dokumentów,         

badań jakich Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy w celu uzyskania przez Zamawiającego            

certyfikacji budynku pasywnego. Brak jednoznacznych informacji powoduje, brak możliwości         

określenia szczegółowych kosztów oraz czasu potrzebnego na wykonanie dodatkowych obowiązków          

nałożonych na Wykonawcę. 
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Odpowiedź 

Zasady certyfikacji znajdują się pod odnośnikiem:      

https://passivehouse.com/03_certification/03_certification.htm 

Pytanie 47:  

Dotyczy CERTYFIKACJI BUD. - SIWZ - Część II – Umowa: zgodnie z zapisem pkt. 26.7. W celu                 

dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu na dzień zgłoszenia         

gotowości do odbioru komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania          

przedmiotu odbioru, protokoły niezbędne do uzyskania przez Zamawiającego certyfikacji budynku          

pasywnego, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne. Prosimy o załączanie           

wzoru protokołów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego certyfikacji budynku pasywnego. 

Odpowiedź 

Zasady certyfikacji znajdują się pod odnośnikiem:      

https://passivehouse.com/03_certification/03_certification.htm 

Pytanie 48:  

Dotyczy CERTYFIKACJI BUD. – SIWZ: zgodnie z zapisem III. Opis przedmiotu zamówienia            

„Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Budowę Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w           

standardzie budynku pasywnego z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.         

Zaprojektowany obiekt spełnia parametry techniczne odpowiadające budynkowi pasywnemu.        

Projektowana szczelność powietrzna obiektu dla testu szczelności wykonanego zgodnie z normą           

PN-EN 13829 i warunkami certyfikacji.“ Prosimy o jednoznaczne wskazanie warunków certyfikacji. 

Odpowiedź 

Zasady certyfikacji znajdują się pod odnośnikiem:      

https://passivehouse.com/03_certification/03_certification.htm 

Pytanie 49:  

Dotyczy CERTYFIKACJI BUD. – SIWZ: zgodnie z zapisem 7.6 Wykonawca jest zobowiązany do             

sporządzania dokumentów, które spełniają wymogi formalne niezbędne do uzyskania certyfikacji          

oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy“. Prosimy o jednoznaczne wskazanie          

wymogów formalnych niezbędnych do uzyskania certyfikacji . 

Odpowiedź 

Zasady certyfikacji znajdują się pod odnośnikiem:      

https://passivehouse.com/03_certification/03_certification.htm 

Pytanie 50:  

Dotyczy CERTYFIKACJI BUD. – SIWZ: W związku z zapisem 13.6 Harmonogram rzeczowo –             

finansowy będzie uwzględniał czynności związane z certyfikacją budynku i badaniem szczelności.           

Prosimy o wskazanie czynności związanych z certyfikacją budynku, które należy uwzględnić w            

harmonogramie. 

Odpowiedź 

Zasady certyfikacji znajdują się pod odnośnikiem:      

https://passivehouse.com/03_certification/03_certification.htm 

Pytanie 51:  

Dotyczy CERTYFIKACJI BUD. – W nawiązaniu do odpowiedzi 52 oraz 5 zamieszczonych w SIWZ,              

prosimy o informację czy uzyskanie parametrów wykazanych w wyliczeniach PHPP, jest warunkiem            

uzyskania certyfikacji, a więc warunkiem dokonania odbioru końcowego (zgodnie z pkt. 26.7.            

Umowy)? Prosimy o jednoznaczne wskazanie nadrzędnego dokumentu zgodnie z którym Wykonawca           

powinien wykonać przedmiot zamówienia. 

Odpowiedź 

Zasady certyfikacji znajdują się pod odnośnikiem:      

https://passivehouse.com/03_certification/03_certification.htm 
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Pytanie 52:  

Dotyczy CERTYFIKACJI BUD – SIWZ: W myśl zapisu w art. 29 ustawy PZP „Przedmiot zamówienia               

opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i            

zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na           

sporządzenie oferty", mając na uwadze liczne rozbieżności pomiędzy PW a obliczeniami PHPP.            

Prosimy o jednoznaczne wskazanie nadrzędnego dokumentu zgodnie, z którym Wykonawca powinien           

wykonać przedmiot zamówienia. 

Odpowiedź 

Zamawiający odsyła do odpowiedzi nr 100, 101, 140 udzielonych w postępowaniu Z.21.2019, które             

znajdują się w aktualnym OPZ. 

Pytanie 53:  

Dotyczy CERTYFIKACJI BUD.: Prosimy o przekazanie aktualnych i obowiązujących kryteriów dla           

materiałów, urządzeń oraz budynku jakie będą wymagane przez Zamawiającego w celu uzyskania            

certyfikatu pasywnego budynku. 

Odpowiedź 

Zasady certyfikacji znajdują się pod odnośnikiem:      

https://passivehouse.com/03_certification/03_certification.htm 

Pytanie 54:  

Prosimy o wyjaśnienie, w której poz. Tabeli Ceny należy uwzględnić koszty przeprowadzenia            

koniecznych badań szczelności? 

Odpowiedź 

Poz. 1 Architektura i Konstrukcja. 

Pytanie 55:  

W odniesieniu do zapisów OPZ Cz. III/7- Dodatkowe obowiązki wykonawcy, pkt.4, prosimy o             

potwierdzenie, że uzyskanie certyfikatu budynku pasywnego leży po stronie Zamawiającego. 

Odpowiedź 

Zgodnie z OPZ. 

Zamawiający zapewnia: 4) W zakresie certyfikacji Zamawiający odpowiada za złożenie za pomocą            

platformy lub w innej formie wszelkich dokumentów do instytucji certyfikującej oraz za prowadzenie             

wszelkiej korespondencji i spraw formalnych z instytucją certyfikującą. 

Pytanie 56:  

W odniesieniu do zapisów OPZ Cz. III/7- Dodatkowe obowiązki wykonawcy, pkt.4, prosimy o             

informację jakie dokładnie dokumenty powinien sporządzić Wykonawca na etapie budowy ,,które           

spełniają wymogi formalne niezbędne do uzyskania certyfikacji?, w odniesieniu do jakich wymogów            

formalnych/ założeń/ standardów? 

Odpowiedź 

Zasady certyfikacji znajdują się pod odnośnikiem:      

https://passivehouse.com/03_certification/03_certification.htm 

Pytanie 57:  

W odniesieniu do zapisów OPZ Cz. III/7- Dodatkowe obowiązki wykonawcy, pkt.4, prosimy o             

informację jaka instytucja i w oparciu o jakie wytyczne/ wymogi będzie weryfikowała dokumentację             

Wykonawcy niezbędną do uzyskania przez Zamawiającego Certyfikatu budynku pasywnego? 

Odpowiedź 

Passive House Institute, Rheinstraße 44/46, 64283 Darmstadt, Niemcy. 
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Pytanie 58:  

W odniesieniu do zapisów OPZ Cz. III/7- Dodatkowe obowiązki wykonawcy, pkt.4, prosimy o             

informację ile badań szczelności budynku powinien wykonać Wykonawca celem spełnienia wymogów           

certyfikacji? 

Odpowiedź 

Zasady certyfikacji znajdują się pod odnośnikiem:      

https://passivehouse.com/03_certification/03_certification.htm 

Pytanie 59:  

Prosimy o informację , czy certyfikat budynku pasywnego (uzyskany przez Zamawiającego) ma            

stanowić jeden z dokumentów koniecznych do uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na           

użytkowanie budynku (PnU), czy jest dokumentem dodatkowym niewpływającym bezpośrednio na          

procedury odbiorowe i termin uzyskania PnU? 

Odpowiedź 

Uzyskanie certyfikatu budynku pasywnego nie jest warunkiem do uzyskania pozwolenia na           

użytkowanie w myśl prawa budowlanego.  

Pytanie 60:  

Prosimy o informacje czy wykonanie projektu zamiennego (w zakresie zmian nieistotnych lub            

istotnych) wymusza na Wykonawcy opracowanie nowej charakterystyki energetycznej budynku i          

oceny budynku pasywnego ? 

Odpowiedź 

W przypadku kiedy zmiany mają wpływ na kluczowe parametry charakteryzujące budynek pasywny            

Zamawiający będzie wymagał dokonania obliczeń celem potwierdzenia parametrów wymaganych dla          

budynku pasywnego. 

Pytanie 61:  

Prosimy o udostępnienie charakterystyki energetycznej budynku. 

Odpowiedź 

Charakterystyka energetyczna stanowi Załącznik nr 1 do projektu budowlanego w Tomie III,            

Zeszycie 1- Instalacja wentylacji, ogrzewania i schładzania.  

Pytanie 62:  

Prosimy o informację – jakie dokładnie dokumenty powinny posiadać wbudowane materiały i            

urządzenia, aby były akceptowalne przez Zamawiającego i jednostkę Certyfikującą budynek? 

Odpowiedź 

Zasady certyfikacji znajdują się pod odnośnikiem:      

https://passivehouse.com/03_certification/03_certification.htm 

Pytanie 63:  

Prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku zaproponowania optymalizacji i rozwiązań zamiennych w            

stosunku do zaprojektowanych, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt nowej            

oceny budynku pasywnego? 

Odpowiedź 

Wykonawca nie będzie zobowiązany do wykonania na własny koszt nowej oceny budynku pasywnego             

w przypadku zaproponowania optymalizacji i rozwiązań zamiennych w stosunku do          

zaprojektowanych. 
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Pytanie 64:  

Prosimy o wyjaśnienie jak interpretować pliki w dokumentacji przetargowej -opisane jako usunięte.            

Czy stanowią one dokument wiążący do opracowania wyceny, czy nie. Przykładowo Projekt            

budowlany- Tom II Konstrukcja- opis- usunięte strony, Tom II Konstrukcja- tabele- usunięte strony 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że pliki zawierające w nazwie określenie “usunięte strony” są wiążącymi dla             

Wykonawców dokumentami. 

Pytanie 65:  

Prosimy o udostępnienie szczegółów wykonawczych w zakresie stropów prefabrykowanych- Filigran          

(zestawienie zbrojenia, grubość). 

Odpowiedź 

Rozwiązania projektowe stropu filigran w formie rysunków wykonawczych opracuje wykonawca w           

zależności od producenta tychże prefabrykatów oraz uzgodnień z nadzorem inwestorskim. 

Pytanie 66:  

Prosimy o informacje czy biegi klatek schodowych mają być wykonane jako prefabrykaty, czy w              

technologii monolitycznej? 

Odpowiedź 

Zgodnie z dokumentacją techniczną jako monolityczne. 

Pytanie 67:  

Prosimy o potwierdzenie kompletności dokumentacji projektowej w zakresie projektu konstrukcji. 

Odpowiedź 

Zgodnie z oświadczeniem Projektanta, Zamawiający potwierdza kompletność dokumentacji        

projektowej. 

Pytanie 68:  

Jaki typ drzwi zaprojektowano w pomieszczeniu R 1.03 Rehabilitacja Laseroterapia? Na rzucie piętra             

wrysowano trzy pary drzwi 90x200 bez oznaczenia. 

Odpowiedź 

W systemie lekkich ścianek działowych HPL, w które są wmontowane. 

Pytanie 69:  

Zwracamy się z prośbą o określenie parametrów oraz rozmieszczenia odbojnic systemowych lub o             

podanie produktu referencyjnego. 

Odpowiedź 

Odbojnice ścienne powinny znajdować się na całej długości korytarza głównego (komunikacja), po            

obu stronach, pas na wys. 60-90 cm powyżej powierzchni ruchu.  

Na ścianach ciągów komunikacyjnych należy przymocować odbojnice/taśmy z żywicy         

akrylowinylowej przeciwuderzeniowej na profilach aluminiowych, na wys. 90cm nad posadzką oraz           

na wys. ok. 60cm nad posadzką. 

- narożniki zabezpieczyć kątownikami z materiału jw. 

Należy użyć np: 

odbojnice – szerokość 203mm, z wykorzystaniem aluminiowych uchwytów, pozwalających na          

dopasowanie elementów do nierównych powierzchni, posiadających amortyzator ciągły, osłonę         

przeciwuderzeniową, końcówkę o długości 30 mm, uszczelkę maskującą taśmy przeciwuderzeniowe z           

materiału j.w. mocowanych na kleju 

- wysokość 200mm 

- grubość - 3 mm 

- fabrycznie zaokrąglone krawędzie 

- opływowe zakończenie krawędzi 

str. 12/33 



Pytanie 70:  

W przedmiarze udostępnionym przez zamawiającego w pozycji „Sadzenie drzew i krzewów widnieją            

pozycje „kasztanowiec czerwony”, „Ambrowiec amerykański”, „Tulipanowiec amerykański”, „Lipa        

Holenderska”, „Lipa drobnolistna”, „Grab pospolity”. Nigdzie indziej w dokumentacji nie ma           

informacji potwierdzającej, czy akurat te drzewa musza być nasadzone. Czy zatem pozycje z             

przedmiaru są obowiązujące? 

Odpowiedź 

Powyższe pozycje są obowiązujące. Informacje o wymaganych nasadzeniach zawarto na rysunku           

PZT. 

Pytanie 71:  

Według rysunków AR.7007 oraz AR.7008 projektowane ławki wymiary w planie odpowiednio 340x80            

oraz 260x160 cm, natomiast na rysunku zagospodarowania terenu ZT.0002 zamieszczono ławki o            

wymiarach 240x70 cm. Które zatem wymiary są prawidłowe? 

Odpowiedź 

Przywołane rysunki odnoszą się do mebli wewnętrznych. Ławki zewnętrzne przedstawiono na rys.            

AR.4004. 

Pytanie 72:  

Prosimy o informację, jaka jest konstrukcja nawierzchni pod posadzką obejścia budynku z            

prefabrykatów betonowych. Czy jest ona taka sama jak w przypadku nawierzchni z kostki betonowej              

na chodnikach? 

Odpowiedź 

Zgodnie z rysunkami dokumentacji projektowej (np. przekrojami). 

Pytanie 73:  

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że przeglądy techniczne oraz konserwacje sprzętu          

zapewniające ich sprawne użytkowanie, będą wykonywane według zaleceń producentów urządzeń i           

sprzętu zawartych w DTR, instrukcjach użytkowania lub kartach gwarancyjnych?  

Odpowiedź 

Zamawiający o potwierdzenie, że przeglądy techniczne oraz konserwacje sprzętu zapewniające ich           

sprawne użytkowanie, będą wykonywane według zaleceń producentów urządzeń i sprzętu zawartych           

w DTR, instrukcjach użytkowania lub kartach gwarancyjnych. 

Pytanie 74:  

Prosimy o odpowiedź, czy koszty serwisu i konserwacji dostarczonych i zamontowanych urządzeń            

wykraczających poza okres gwarancji i rękojmi udzielony przez ich producentów i dostawców            

Wykonawca ma doliczyć do oferty?. Nadmieniamy, że wszystkie serwisy i konserwacje wykraczające            

poza te wynikające z kart gwarancyjnych, instrukcji użytkowania lub DTR ( td. od 12 do 24 m-cy)                 

przekazanych Zamawiającemu, wymagają zawarcia odrębnych umów z Dostawcą bądź         

autoryzowanym serwisem i generują wysokie koszty usługi.  

Odpowiedź 

Patrz pytanie 79 . 

 

Pytanie 75:  

Prosimy o odpowiedź czyim kosztem będzie zakup materiałów eksploatacyjnych zużywalnych w toku            

normalnej pracy urządzeń ?  

Odpowiedź 

Zakup materiałów eksploatacyjnych zużywalnych w toku normalnej pracy urządzeń jest kosztem           

Zamawiającego. 
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Pytanie 76:  

Wnosimy o usunięcie treści zapisu pkt. 31.1. ppkt 2) lit b) i- iv wzoru umowy i nadanie mu brzmienia                   

zgodnego z poniższym: „wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie        

robót m.in. takich jak: wystąpienie silnych wiatrów, intensywnych opadów śniegu, ulewnych deszczy,            

nawałnic oraz wystąpienie temperatur uniemożliwiających prowadzenie prac zgodnie z technologią”.          

W przypadku wystąpienia ujemnych temperatur uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z          

właściwą technologią (np. prace ziemne w poziomie posadowieniu budynku, zasypki, podbudowy,           

prace murowe, obróbki blacharskie, prace elewacyjne), Wykonawca będzie miał do wyboru           

wstrzymać realizację tych robót na czas występowania tych warunków, co narazi go na             

odpowiedzialność za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, bądź kontynuować realizację tych           

robót w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, co narazi go na odpowiedzialność za wadliwe            

wykonania robót (niezgodne z właściwą technologią). 

Odpowiedź 

Zważyć należy, że są to przesłanki do potencjalnej zmiany treści umowy. Faktyczna zmiana może              

być dokonana po uzgodnieniu stron umowy. Nie ma potrzeby na tym etapie zmiany treści przesłanki               

zmiany. 

 

Pytanie 77:  

Prosimy o potwierdzenie, iż w odniesieniu do przedmiotowych robót budowlanych ma zastosowanie            

okres rękojmi wskazany w art. 568 §1 Kodeksu Cywilnego tj. 5 lat. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający udzielił odpowiedzi w Pytaniu 28.  

Pytanie 78:  

Prosimy o potwierdzenie, iż w trakcie realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca będzie mógł            

powierzać Podwykonawcom także inne zakresy robót, które nie zostały podane w ofercie jako             

zakresy rzeczowe robót, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, przy 

zachowaniu wymaganej w umowie procedury zgłaszania podwykonawców. 

Odpowiedź 

Należy podać zakres robót przeznaczony do podzlecenia podwykonawcom.  

 

Pytanie 79:  

Wnosimy o wykreślenie zapisu umowy 29.3 gdyż Krajowa Izba Odwoławcza zgodnie z wydanym             

orzeczeniem z dnia 4 lutego 2013 r. (sygn. akt. KIO 171/13) Izba orzekła, że , Zobowiązanie                

Wykonawcy do nieodpłatnego dokonywania wszelkich wymian eksploatacyjnych i czynności         

serwisowych jak również pielęgnacji terenu wokół obiektu niemieszczących się w ramach przedmiotu            

zamówienia, sprowadzałyby się do sprawowania funkcji zarządcy obiektu i prowadzenia eksploatacji           

obiektu, nie mieszczące się w uprawnieniach Zamawiającego zarówno z rękojmi jak i z udzielonej              

gwarancji. Bezwzględnie tego typu wymagania wymagają wyeliminowania, gdyż naruszają art. 29           

ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz art. 31 ust. 1 ustawy Pzp. Nie mieszczą się w pojęciu zamówienia o roboty                     

budowlane ustalonej w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane i nie są z takimi robotami ściśle                

związane...(..) Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest tylko do usuwania usterek i wad            

wykonanych robót, a nie do wykonywania czynności eksploatacyjnych. Wykonawca na urządzenia           

zamontowane w obiekcie przekazuje karty gwarancyjne producentów ze wskazaniem punktów          

serwisowych. Zapewnienie bieżącej eksploatacji obiektu, w tym pielęgnacji zieleni należy do jego            

właściciela. Postanowienie narusza art. 29 ust. 1i 2 Pzp oraz art. 31 ustawy Pzp". Ponadto zwracamy                

uwagę, że odpowiedzialność Wykonawcy w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi nie obejmuje            

skutków niewłaściwego eksploatowania urządzeń przez Zamawiającego w tym niewłaściwego         

serwisowania, konserwacji czy przeglądów okresowych wykonywanych przez podmioty działające na          

zlecenie Zamawiającego, niezwiązane z Wykonawcą żadnym stosunkiem prawnym. Wykonawca w          

trakcie odbioru przekazuje Zamawiającemu na urządzenia zamontowane w obiekcie karty          

gwarancyjne, książki serwisowe producentów ze wskazaniem autoryzowanych punktów serwisowych.         

Wykonawca nie ma wpływu z kim Zamawiający podpisze umowy serwisowe, w związku z tym nie               

będzie ponosić odpowiedzialności za skutki działań Zamawiającego i podmioty trzecie nie           

rekomendowane przez Producenta urządzeń. 
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Odpowiedz 

Skreśla się punkt 29.3 umowy  

Pytanie 80:  

Prosimy o informację w jakim terminie zostanie zakończony odbiór końcowy. Zgodnie z pkt 4.11              

Umowy odbiór końcowy zostanie zakończony w terminie 28 dni roboczych od daty zgłoszenia przez              

Wykonawcę zakończenia robót i gotowości do odbioru czy też od daty rozpoczęcia czynności             

odbiorowych. 

 

Odpowiedź 

Zgodnie z pkt 4.11 umowy Zamawiający przystąpi do odbioru robót w ciągu 14 dni roboczych od                

dnia zgłoszenia robót i gotowości do odbioru. odbiór będzie trwał 28 dni od dnia rozpoczęcia               

czynności odbiorowych.  

Pytanie 81:  

Prosimy o skrócenie terminu, o którym mowa w pkt 5.6 Umowy do 7 dni. 

Odpowiedź 

Termin pozostaje bez zmian. 

Pytanie 82:  

Prosimy o potwierdzenie, iż powołanie specjalisty ds. pasywności należy do obowiązków           

Zamawiającego. 

Odpowiedź 

Specjalista ds.. pasywności jest osobą z ramienia Zamawiającego wspierającą Inżyniera Kontraktu,           

jej powołanie jest po stronie Zamawiającego.  

Pytanie 83:  

Prosimy o informację w jakim terminie od daty podpisania umowy Zamawiający poinformuje            

Wykonawcę o powołaniu specjalisty ds. pasywności. 

Odpowiedź 

W 7 dni od podpisania umowy. 

 

Pytanie 84:  

Prosimy o informację w jakim terminie oraz przekazanie wytycznych dla ustalenia procedury            

akceptacji materiałów i urządzeń przez Inżyniera oraz specjalistę ds. pasywności, o której mowa w              

pkt 7.6 lit. n) Umowy. 

Odpowiedź 

W terminie 14 dni od podpisania umowy. 

Pytanie 85:  

Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca nie jest zobowiązany podać w oświadczeniu JEDZ oraz             

Formularzu ofertowym pkt 12) nazw podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części           

zamówienia, jeśli na tym etapie krąg podwykonawców nie jest jeszcze mu znany i nie musi zostać                

ujawniony. 

Powyższe stanowisko wskazujące na brak konieczności podania nazw potencjalnych         

podwykonawców, w sytuacji kiedy nie jest on znany potwierdza jednolite orzecznictwo KIO, w tym              

wyrok z dnia 13 lutego 2017 r. sygn. 192/17, w którym Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, iż                

„ewentualne ograniczenie wykonawców w zakresie swobody doboru podwykonawstwa (w zakresie          

podania nazw firm podwykonawców) możliwe jest tylko na etapie realizacji zamówienia, gdyż            

niewątpliwie podwykonawstwo dotyczy właśnie tej fazy postepowania o udzielenie zamówienia          

publicznego i samo podwykonawstwo (podanie nazw firm podwykonawców) w świetle          

znowelizowanych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych ma charakter wtórny, istotne          
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znaczenie ma treść oferty, w rozumieniu opisu i wskazania zakresu zobowiązania, które wykonawca             

na siebie przyjmuje i które zaciąga.” 

Odpowiedź 

Wykonawca nie jest zobowiązany podawania nazw podwykonawców ale zakres robót w ofercie ,             

który zamierza podzlecać. 

 

Pytanie 86:  

Prosimy o skrócenie terminu, o którym mowa w pkt 10.2.4 i 10.2.6 Umowy do 7 dni. 

Odpowiedź 

Terminy pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 87:  

Prosimy o skrócenie terminu, o którym mowa w pkt 10.2.7 Umowy do 7 dni. 

Odpowiedź 

Termin pozostaje bez zmian. 

Pytanie 88:  

Prosimy o wykreślenie pkt 10.3.4 lit. c) Umowy. Zgodnie z KC art. 6471 § 3 w przypadku gdy                  

wysokość wynagrodzenia w umowie między podwykonawcą a wykonawcą przekracza wysokość          

wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane to odpowiedzialność Inwestora za          

zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego         

wykonawcy. Postanowienia umowne sprzeczne z treścią KC art. 6471 §3 są nieważne. 

Odpowiedź 

Zapis należy interpretować w ten sposób, że Umowy zawierane przez Wykonawcę lub podwykonawcę             

z dalszym wykonawcą nie mogą skutkować większą odpowiedzialnością Zamawiającego wobec          

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy niż w stosunku do Wykonawcy ani naruszać zasad            

uczciwej konkurencji  (Patrz wyrok KIO z 15.09.2015 r., KIO 1884/15). 

Pytanie 89:  

Prosimy o wykreślenie zapisów pkt 10.3.5 lit. e) Umowy. Zastrzeżenie Zamawiającego wykracza            

poza granice określone w ustawie Pzp w odniesieniu do umów podwykonawczych. 

Odpowiedź 

patrz odpowiedź 88.  

Pytanie 90:  

Prosimy o skrócenie terminu, o którym mowa w pkt 10.4.4 Umowy do 7 dni. 

Odpowiedź 

Termin pozostaje bez zmian. 

Pytanie 91:  

Prosimy o określenie terminu zatwierdzenia Wniosku materiałowego przez Inżyniera, o którym mowa            

w pkt 24.6 Umowy. 

Odpowiedź 

Wykonawca złoży wymagane dokumenty przed wbudowaniem materiałów. 

Pytanie 92:  

Prosimy o określenie terminu, o którym mowa w pkt 14.13 Umowy. 
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Odpowiedź 

Zostanie ustalony w trybie koordynacji na budowie. 

Pytanie 93:  

Prosimy o skrócenie terminu, o którym mowa w pkt 26.3 Umowy do 3 dni. 

Odpowiedź 

Termin pozostaje bez zmian. 

Pytanie 94:  

Prosimy o zmianę zapisów w pkt 26.15 lit a) i b) oraz pkt 4.1 Karty gwarancyjnej na co 12 m-cy. 

Odpowiedź 

Treść pozostaje bez zmian. 

Pytanie 95:  

Prosimy o usunięcie sprzeczności w zapisach pkt 26.21 Umowy oraz 26.23 Umowy w zakresie              

terminu dokonania odbioru ostatecznego. 

Odpowiedź 

Dokonano zmian jak w załączeniu.  

Pytanie 96:  

Prosimy o potwierdzenie, że oświadczenie, o którym mowa w pkt 27.2.2 ppkt 1 lit. b) ma                

potwierdzać otrzymanie przez Podwykonawcę całego należnego wymagalnego wynagrodzenia za         

wykonane roboty ujęte w fakturze Wykonawcy za poprzedni okres rozliczeniowy. 

Odpowiedź 

Tak należy rozumieć zapis. 

Pytanie 97:  

Prosimy o wprowadzenie do Umowy zapisów dotyczących udzielanej przez Wykonawcę rękojmi           

zgodnie z przepisami KC a tym samym rozróżnienie w okresem gwarancji jakości, która jest jednym               

z kryteriów oceny ofert. 

Odpowiedź 

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 28.  

Pytanie 98:  

Prosimy o usunięcie rozbieżności w pkt 29.2 Umowy oraz pkt 1.4 Karty gwarancyjnej w zakresie               

terminu rozpoczęcia okresu gwarancji. 

Odpowiedź 

Początek biegu okresu gwarancji reguluje pkt 29.2 Umowy.  

Pytanie 99:  

Prosimy o zmianę zapisów w pkt 5.1 Karty gwarancyjnej na 0,01% wartości elementu obarczonego              

wadą/ usterką. 

Odpowiedź 

Treść pozostaje bez zmian. 
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Pytanie 100:  

Prosimy o usunięcie pkt 5.2 Karty gwarancyjnej. 

Odpowiedź 

Treść pozostaje bez zmian. 

Pytanie 101:  

Prosimy o wyjaśnienie zapisu pkt 29.8 Umowy. 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienił treść pkt 29.2 Umowy oraz usunął pkt 29.8 Umowy. 

Pytanie 102:  

Prosimy o uzupełnienie zapisu pkt 31.1 pkt 3 lit. r) o możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku                

zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których            

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

Odpowiedź 

Zamawiający uwzględnił zmianę.  

Pytanie 103:  

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej, o której mowa w pkt 36.1 ppkt 1 Umowy na 0,02%                 

wynagrodzenia umownego brutto. 

Odpowiedź 

Zamawiający odmawia zmiany wysokości kary umownej. 

Pytanie 104:  

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej, o której mowa w pkt 36.4 ppkt 1 Umowy na 10%                 

wartości tego wynagrodzenia netto. 

Odpowiedź 

Zamawiający odmawia zmiany wysokości kary umownej. 

Pytanie 105:  

Prosimy o informację, czy ofercie Wykonawca powinien uwzględnić koszty pielęgnacji zieleni niskiej            

oraz nasadzeń w okresie gwarancji. Jeżeli tak, prosimy o przekazanie jak często należy wykonywać              

prace pielęgnacyjne 

Odpowiedź 

Zgodnie ze STWiOR ozn. "ST – D.09 Zieleń drogowa" 

 

Pytanie 106:  

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że rozwiązanie projektowe polegające na          

zastosowaniu 85 cm warstwy polistyrenu EPS100 w pomieszczeniach ogrzewanych na poziomie „-1”            

(P2) jest przemyślane i poprawne pod względem konstrukcyjnym i strzałka ugięcia posadzki w             

powyższych pomieszczeniach nie przekroczy dopuszczalnych norm. 

Odpowiedź 

Parametry wylewki betonowej (beton i zbrojenie) muszą uniemożliwić ugięcia (pytanie dot. par.            

betonu na wylewki w poprzednich zestawach). Rozwiązanie podyktowane jest względami dot.           

pasywności. 
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Pytanie 107:  

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że rozwiązanie projektowe polegające na          

zastosowaniu 40 cm warstwy polistyrenu EPS100 w pomieszczeniach na parterze jest przemyślane i             

poprawne pod względem konstrukcyjnym i strzałka ugięcia posadzki w powyższych pomieszczeniach           

nie przekroczy dopuszczalnych norm. 

Odpowiedź 

Parametry wylewki betonowej (beton i zbrojenie) muszą uniemożliwić ugięcia (pytanie dot. par.            

betonu na wylewki w poprzednich zestawach). 

Pytanie 108:  

Prosimy o informację czy dwie elastyczne bramy przeciwpożarowe rolowane dwupłaszczowe EI15           

zabudowane w suficie podwieszanym znajdujące się na parterze należą do przedmiotu postępowania            

i czy należy je uwzględnić w ofercie. Jeżeli tak, zwracamy się z prośbą o udostępnienie zestawienia                

bram przeciwpożarowych lub rysunku detalu bram oraz o wskazanie produktu referencyjnego.           

Dokumentacja ta jest konieczna do prawidłowej wyceny zakresu postępowania. 

Odpowiedź 

Niezbędne informacje zawarto na rysunkach rzutów (AR.1003 i AR.1004) oraz przekroju (AR.2002). 

 

Pytanie 109:  

Prosimy o informację z jakiego materiału i o jakiej grubości mają zostać wykonane podokienniki              

wewnętrzne. 

Odpowiedź 

Rozwiązanie dolnej części okien określone na rys. AR.5009 przedstawia sposób wykończenia           

wszystkich otworów okiennych zlokalizowanej na kondygnacji parteru budynku i należy je uwzględnić            

w ofercie. 

Pytanie 110:  

Prosimy o informację w jaki sposób ma być wykończona posadzka w pomieszczeniu K 0.02              

Wiatrołap? Zgodnie z opisem ma się tam znajdować mata czyszcząca, natomiast zgodnie z             

symbolem na rysunku Wykończenia ścian i podłóg wykładzina podłogowa PCV. 

Odpowiedź 

W wiatrołapach należy zastosować maty czyszczące (zgodnie z opisami oraz detalami D11 i D12. 

Pytanie 111:  

Prosimy o informację, czy i w których pomieszczeniach posadzkę należy wykonać z            

elektroprzewodzącej wykładziny PCV. 

Odpowiedź 

Zgodnie z dokumentacją w przychodni nie występują pomieszczenia z wymogami zastosowania           

elektroprzewodzącej wykładziny PCV. 

Pytanie 112:  

W przypadku rozbieżności między wykończeniami pomieszczeń (posadzki, ściany) wynikającymi z          

oznaczeń na rzutach kondygnacji, a rysunkiem AR.6004 Wykończenie ścian i podłóg, którą część             

dokumentacji należy uznać za nadrzędną i wiążącą? 

Odpowiedź 

Wiążący jest rysunek AR.6004 informujący o dokładnym wykończeniu. 

Pytanie 113:  

Prosimy o informację jakie rodzaje malowań i oznaczeń należy uwzględnić w ofercie na parkingu              

podziemnym? 
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Odpowiedź 

Wszystkie ujęte w dokumentacji. Zamawiający podaje, że w zakresie przedmiotu zamówienia jest            

wykonanie malowania garażu w zakresie oznaczenia miejsc postojowych, wydzielenia pasów oraz          

kierunków ruchu drogowego. Układ i skala parkingu, konstrukcja oraz lokalizacja progów           

ograniczających wystarczająco definiują miejsca wykonania oznaczeń. 

Pytanie 114:  

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści separatory parkingowe o wymiarach innych niż            

182x15x10 cm? 

Odpowiedź 

Separatory należy wykonać zgodnie z projektem. 

Pytanie 115:  

Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie wszelkich stałych elementów ochrony radiologicznej znajduje           

się poza zakresem postępowania. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że wykonanie wszelkich stałych elementów ochrony radiologicznej znajduje          

się poza zakresem postępowania. 

Pytanie 116:  

Prosimy o informację, czy przy wycenie wykładziny podłogowej PCV z systemowym profilem            

schodowym należy w ofercie uwzględnić cokół systemowy? 

Odpowiedź 

Zgodnie z dokumentacją projektową. 

Pytanie 117:  

Prosimy o informację czy powłoka żywiczna na posadzce betonowej ma być epoksydowa czy             

poliuretanowa? 

Odpowiedź 

Zgodnie ze STWiORB. 

Pytanie 118:  

Prosimy o podanie producenta lub produktu referencyjnego dla płyt sufitowych akustycznych           

160x60x2cm na ruszcie. 

Odpowiedź 

np. Ecophon Focus Ds  

 

Pytanie 119:  

Prosimy o informację czy dostawa zasłon tekstylnych należy do przedmiotu zamówienia i czy             

powinny one zostać uwzględnione w ofercie? 

Odpowiedź 

Zasłony tekstylne niezwiązane trwale z obiektem nie należą do przedmiotu. 

Pytanie 120:  

Prosimy o informację co Zamawiający rozumie pod pojęciem ściany chłodząco-grzejącej i jakiego            

typu rozwiązania technologiczne należy w niej zastosować? 
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Odpowiedź 

Na przykład: Projekt Wykonawczy: Instalacja Ogrzewania i Schładzania, Załącznik Z11 “Szczegół 

ściany grzewczej”. 

 

Pytanie 121:  

Prosimy o potwierdzenie że wykończenie Sali zabiegowej S 1.09 w standardzie: ściany – malowanie              

w kolorze białym półmat; sufit – strop żelbetowy, prefabrykowany, wypiaskowany, nietynkowany +            

powłoka malowana zap. gładkość, szczelność pow., umożliwiająca mycie i dezynfekcję spełnia           

oczekiwania Zamawiającego oraz kryteria formalne stawiane tego typu pomieszczeniom,         

umożliwiając odbiór końcowy budynku. 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedzi na pytania 148 i 150 w postępowaniu Z.21.2019. Powierzchnia końcowa ma być              

zmywalna i odporna na działanie środków myjących i dezynfekcyjnych powszechnie używanych w            

służbie zdrowia.  

Pytanie 122:  

Prosimy o podanie produktu referencyjnego dla powłoki malowanej zap. gładkość, szczelność pow.,            

umożliwiającej mycie i dezynfekcję, przewidzianej do wykończenia stropów żelbetowych,         

wypiaskowanych, nieotynkowanych, w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach sanitarnych. 

Odpowiedź 

Sigma lateks ze srebrem, ewentualnie lateks Tikkurila. Jednocześnie należy zapewnić gładkość i            

szczepność powierzchni przed malowaniem. 

Pytanie 123:  

Prosimy o podanie produktu referencyjnego dla powłoki hydrofobowej, przewidzianej do wykończenia           

stropów żelbetowych, wypiaskowanych, nieotynkowanych. 

Odpowiedź 

np. Keim Concretal-Fixativ. 

Pytanie 124:  

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach optymalizacji kosztów projektu Zamawiający dopuszcza           

zastąpienie drzwi drewnianych przewidzianych w projekcie, drzwiami przylgowymi okleinowanymi         

CPL lub HPL z ościeżnicą stalową regulowaną? 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że dopuszcza zastąpienie drzwi drewnianych przewidzianych w projekcie,          

drzwiami przylgowymi okleinowanymi CPL lub HPL z ościeżnicą stalową regulowaną. 

Pytanie 125:  

Prosimy o informację, czy przy zamianie drzwi drewnianych na drzwi w okleinie CPL należy w ofercie                

przyjąć jakieś dodatkowe zabezpieczenia drzwi przed uszkodzeniem i wilgocią? 

Odpowiedź 

Dodatkowe zabezpieczenie nie jest konieczne. 

Pytanie 126:  

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi w okleinie CPL w pomieszczeniach mokrych,           

sanitariatach? 

Odpowiedź 

Tak, o ile producent drzwi dopuszcza takie zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej. 
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Pytanie 127:  

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach optymalizacji kosztów projektu Zamawiający rezygnuje z            

okładzin ścian z płyt świerkowych we wszystkich pomieszczeniach. 

Odpowiedź 

Zgodnie z OPZ Część VIII/a pkt 1. lit. c Zamawiający dopuszcza zmianę polegającą na zastąpieniu               

ścian z płyty świerkowej płytą GK. 

Pytanie 128:  

Ze względu na rezygnację z okładzin ścian płytami świerkowymi prosimy o informację czy w ofercie               

należy uwzględnić zabezpieczenia ścian w jakiejś innej formie (odbojnice, odbojoporęcze, narożniki)?           

Jeżeli tak, zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji o rysunki detalu dla poszczególnych              

rozwiązań, lub o wskazanie produktów referencyjnych oraz o przekazanie rysunków jednoznacznie           

wskazujących umieszczenie poszczególnych typów zabezpieczenia ścian. 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na pyt. 69. 

Pytanie 129:  

Prosimy o potwierdzenie, że rezygnacja z okładzin ścian z płyt świerkowych w ramach optymalizacji              

kosztów dotyczy także rezygnacji z wykończenia otworów okiennych i drzwiowych w ścianach            

zewnętrznych w formie skrzynek/ram z płyty warstwowej, świerkowej, lakierowanej, trudnozap. gr.           

27 mm, klejonej do podłoża. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że rezygnuje z wykończenia otworów okiennych w ścianach zewnętrznych           

w płycie warstwowej świerkowej. 

Pytanie 130:  

Prosimy o informację w jakiej kategorii wykonanie tynku należy uwzględnić w ofercie? 

Odpowiedź 

Zgodnie z dokumentacją i STWIORB. 

Pytanie 131:  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje wykonania gładzi gipsowych na ścianach z             

tynkami cementowo-wapiennymi. 

Odpowiedź 

Zgodnie z dokumentacja i STWIORB. 

Pytanie 132:  

Prosimy o potwierdzenie, że parametry izolacyjności akustycznej R’
A1

dla ścian między           

poszczególnymi typami pomieszczeń zostały sprawdzone i uwzględnione na etapie projektowania i że            

przekroje ścian w projekcie wykonawczym spełniają wymagania akustyczne jakie są stawiane           

przegrodom w obiektach służby zdrowia? 

Odpowiedź 

Zgodnie z dokumentacja i STWIORB. Parametry będą spełnione pod warunkiem zastosowania           

kompletnych rozwiązań systemowych zgodnych z dokumentacją i STWIORB 

Pytanie 133:  

Prosimy o potwierdzenie, że pomieszczenia w których przewidziano wykończenie sufitów jako stopy            

żelbetowe, prefabrykowane, wypiaskowane, nietynkowane + wykończenie powłoką malowaną lub         

hydrofobową, spełniają parametry akustyczne jakie są stawiane pomieszczeniom w obiektach służby           

zdrowia, a odpowiedzialność za niespełnienie tych warunków ponosi Zamawiający i Generalny           

Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za błędy projektowe. 
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Odpowiedź 

Na etapie sporządzania dokumentacji projektowej sprawdzono przy pomocy dostępnych kalkulatorów          

czasu pogłosu zgodność przyjętych rozwiązań dla referencyjnego gabinetu internistycznego z          

wymogami normy akustycznej PN-B-02151-4. 

Pytanie 134:  

Dotyczy Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Część III Opis przedmiotu zamówienia: W            

związku z zapisem: „Zamawiający przekaże Wykonawcy kompletną dokumentację projektową:         

projekt budowlany, wykonawczy, specyfikacje techniczne, wszelkie niezbędne decyzje i uzgodnienia,          

dokumenty towarzyszące oraz pozwolenie na budowę. Dokumentacja budowy w zakresie          

wymaganym przez instytucję certyfikującą zostanie przed przekazaniem Wykonawcy poddana         

procesowi oceny przez tę jednostkę.” Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy dokumentacja             

budowy przed przekazaniem Wykonawcy nie uzyska pozytywnej oceny Jednostki Certyfikującej          

(dotyczy Certyfikatu pasywności budynku), w zakresie rozwiązań projektowych, kompletności         

dokumentacji etc., obowiązek poniesienia wszelkich kosztów zmian wymaganych do uzyskania          

pozytywnej oceny przez Jednostkę Certyfikującą leży po stronie Zamawiającego. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że w przypadku gdy dokumentacja budowy przed przekazaniem          

Wykonawcy nie uzyska pozytywnej oceny Jednostki Certyfikującej (dotyczy Certyfikatu pasywności          

budynku), w zakresie rozwiązań projektowych, kompletności dokumentacji etc., obowiązek         

poniesienia wszelkich kosztów zmian wymaganych do uzyskania pozytywnej oceny przez Jednostkę           

Certyfikującą leży po stronie Zamawiającego 

 

Pytanie 135:  

Dotyczy ELEWACJE : Prosimy o określenie klasy odporności ogniowej dla ściany zewnętrznej            

(nośność ogniowa, szczelność ogniowa, izolacyjność ogniowa – brak informacji w dokumentacji. 

Odpowiedź 

Zgodnie z Warunki ochrony przeciwpożarowej określonymi w projekcie budowlanym. 

Pytanie 136:  

Dotyczy DACH : Prosimy o określenie klasy odporności ogniowej dla przekrycia dachu (nośność             

ogniowa, szczelność ogniowa, izolacyjność ogniowa – brak informacji w dokumentacji. 

Odpowiedź 

Zgodnie z Warunki ochrony przeciwpożarowej określonymi w projekcie budowlanym. 

Pytanie 137:  

Dotyczy ELEWACJE : Prosimy o określenie klasy odporności pożarowej budynku. "A", "B", "C", "D" i               

"E" – brak informacji w dokumentacji. 

Odpowiedź 

Zgodnie z Warunki ochrony przeciwpożarowej określonymi w projekcie budowlanym. 

Pytanie 138:  

Dotyczy ELEWACJE : Prosimy o określenie kolorystyki elewacji zamiennej . 

Odpowiedź 

Zamawiający odstępuje od zmian w obrębie elewacji. Elewację należy wykonać zgodnie z projektem. 

Pytanie 139:  

Dotyczy ELEWACJE : Prosimy o określenie gamy kolorystycznej elewacji zamiennej. Dostępne kolory            

płyt włókno-cementowych to np. odcienie szarości, beżu, zieleni. 
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Odpowiedź 

Zamawiający odstępuje od zmian w obrębie elewacji. Elewację należy wykonać zgodnie z projektem. 

Pytanie 140:  

Dotyczy ELEWACJE : Ze względu na fakt iż Zamawiający wymaga zmiany aktualnego rozwiązania             

projektowego i zastosowanie w miejsce płyt z modrzewia syberyjskiego systemowych rozwiązań z            

innych materiałów, Zamawiający wyraża zgodę również na zmianę wykończenia glifów okiennych,           

tak by były one wykończone w sposób jednolity z elewacją. 

Odpowiedź 

Zamawiający odstępuje od zmian w obrębie elewacji. Elewację należy wykonać zgodnie z projektem. 

Pytanie 141:  

Dotyczy ELEWACJE : Ze względu na fakt iż Zamawiający wymaga zmiany aktualnego rozwiązania             

projektowego i zastosowanie w miejsce płyt z modrzewia syberyjskiego systemowych rozwiązań z            

innych materiałów, Zamawiający wyraża zgodę również na zmianę parapetów zewnętrznych          

drewnianych na metalowe, tak by były one wizualnie dopasowane i harmonizowały z elewacją. 

Odpowiedź 

Zamawiający odstępuje od zmian w obrębie elewacji. Elewację należy wykonać zgodnie z projektem. 

 

Pytanie 142:  

Dotyczy Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Część III Opis przedmiotu zamówienia:           

Prosimy o potwierdzenie, że po akceptacji przez Zamawiającego projektu budowlanego zamiennego,           

Zamawiający odpowiada za zgodność rozwiązań z projektu budowlanego zamiennego, z          

wymaganiami Jednostki Certyfikującej w celu uzyskanie przez Zamawiającego certyfikatu budynku w           

standardzie pasywnym. 

Odpowiedź 

Zamawiający odpowiada za zgodność rozwiązań z projektu budowlanego zamiennego, z          

wymaganiami Jednostki Certyfikującej w celu uzyskanie przez Zamawiającego certyfikatu budynku w           

standardzie pasywnym. 

 

Pytanie 143:  

Dotyczy Ślusarka okienna i drzwiowa : W związku z zapisem z opisu technicznego: Wykończenie              

obiektu przewidziano w materiale drewnianym (zarówno okładziny jak i stolarka zewnętrzna).           

Prosimy o potwierdzenie, że Ślusarka okienna będąca przedmiotem zamówienia powinna być           

wykonana z profili aluminiowych lub PCV, a nie drewnianych. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że Ślusarka okienna będąca przedmiotem zamówienia powinna być          

wykonana z profili aluminiowych lub PCV, a nie drewnianych. 

Pytanie 144:  

Dotyczy Ślusarka zewnętrzna okienna i drzwiowa: Prosimy o potwierdzenie kolorystyki w RAL9007            

ślusarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej. 

Odpowiedź 

Zgodnie z dokumentacją i STWiORB. 

Pytanie 145:  

Dotyczy Ślusarka okienna zewnętrzna. W związku z rozbieżnościami dotyczącymi współczynnika          

przenikania ciepła U. Wg zestawienia stolarki drzwiowej i okiennej_A współczynnik wynosi U=0.7            

W/m2*K , a wg Oceny budynku pasywnego wartości współczynnika wahają się od 0,808-0,816             

W/m2*K dla okien. Prosimy o jednoznaczne określenie wartości współczynnika przenikania ciepła           

jaki spełnić mają okna będące przedmiotem zamówienia. 
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Odpowiedź 

Zgodnie z zestawieniem stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej. 

Pytanie 146:  

Dotyczy Ślusarka drzwiowa zewnętrzna. W związku z rozbieżnościami dotyczącymi współczynnika          

przenikania ciepła U. Wg zestawienia stolarki drzwiowej i okiennej_A współczynnik waha się od             

U=0,74 -0,96 W/m2*K dla drzwi aluminiowych bez odporności ogniowej, a wg Oceny budynku             

pasywnego wartości współczynnika wynosi 1,3 W/m2*K dla drzwi. . Prosimy o jednoznaczne            

określenie wartości współczynnika przenikania ciepła jaki spełnić mają drzwi będące przedmiotem           

zamówienia. 

Odpowiedź 

Zgodnie z zestawieniem stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej. 

Pytanie 147:  

Prosimy o udostępnienie projektu rozbiórek budynków znajdujących się na PZT. 

Odpowiedź 

Zamawiający podaje, że przedmiotowe budynki zostały już rozebrane, a ich rozbiórka ujawniona w             

zasobie geodezyjnym. 

Pytanie 148:  

Dotyczy zagospodarowania terenu: Na projekcie PZT nie jest oznaczony dokładnie obszar zjazdu z             

betonu szczotkowanego. Prosimy o udostępnienie dokumentacji, na której obszar ten będzie           

zaznaczony. 

Odpowiedź 

Zgodnie z dokumentacją techniczną (przekrój przez pochylnię). 

Pytanie 149:  

Dotyczy zagospodarowania terenu: Zgodnie z zapisami projekty wykonawczego w branży drogowej           

„Grunt powstały przy wykonywaniu robót ziemnych zostanie wykorzystany przez Inwestora do           

wyrównania terenu działki.” Prosimy o informację, gdzie Wykonawca ma składować powyższy grunt            

do późniejszego wykorzystania przez Inwestora. 

Odpowiedź 

Wg uznania Wykonawcy. 

Pytanie 150:  

Dotyczy zagospodarowania terenu: Prosimy o podanie kategorii ruchu, nośności nawierzchni,          

prędkości projektowej dla nowoprojektowanych dróg. 

Odpowiedź 

Zgodnie z dokumentacją techniczną i STWIORB- część drogowa. Droga dojazdowa musi spełniać            

wymogi jak dla drogi pożarowej. 

Pytanie 151:  

Dotyczy zagospodarowania terenu: Prosimy o podanie kategorii nośności podłoża drogowego w           

rejonie projektowanych nawierzchni. 

Odpowiedź 

Zgodnie z dokumentacją techniczną i STWIORB- część drogowa. Droga dojazdowa musi spełniać            

wymogi jak dla drogi pożarowej. 
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Pytanie 152:  

Dotyczy zagospodarowania terenu: Na rysunku PZT IS0001 przy zjeździe na ul. Kościelną            

zamieszczono Uwagę: „Uzyskanie prawa do przejazdu i przechodu przez działkę 547/38 (dojazd            

techniczny, nieumożliwiający funkcjonowania obiekt) w ramach odrębnego postępowania.” Prosimy o          

potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania działką 547/38, na terenie której            

należy wykonać zjazd na ulicę Kościelną, oraz że wykonanie tego zjazdu jest w zakresie              

przedmiotowego postępowania. 

Odpowiedź 

Wykonanie dojazdu przez działkę 547/38 jest w zakresie zamówienia. Zamawiający jest w trakcie             

uzyskiwania tytułu prawnego do tej działki gruntu. 

Pytanie 153:  

Prosimy o potwierdzenie, że rozbiórka istniejącej nawierzchni w miejscu zaplanowanego zjazdu na ul.             

Kościelną jest w zakresie przetargu. Prosimy o przekazanie szczegółowego opisu robót           

rozbiórkowych dla terenów zewnętrznych w zakresie istniejących obiektów, sieci, instalacji          

podziemnych, ogrodzeń. 

Odpowiedź 

Wykonanie dojazdu przez działkę 547/38 jest w zakresie zamówienia. Na przedmiotowej działce nie             

znajdują się urządzenia wymagające szczegółowych opisów robót rozbiórkowych. 

Pytanie 154:  

Prosimy o informację o sposobie wykończenia nawierzchni P8 (Obejście wokół budynku) na            

prefabrykacie betonowym. 

Odpowiedź 

Szczegóły znajdują się w dokumentacji, przykładowo Architektura Detal D28 (AR_5028) “Detal           

przyziemia” 

Pytanie 155:  

Proszę o informację czy pustaki mają być na zaprawę czy na piankę. 

Odpowiedź 

Zgodnie ze STWIORB. 

Pytanie 156:  

Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje zorganizowanie wizji lokalnej lub jest w            

posiadaniu dokumentacji fotograficznej obszaru objętego przedmiotem zamówienia. 

Odpowiedź 

Zamawiający podaje, że udostępnia zagospodarowywany obszar do wykonania wizji i dokumentacji           

fotograficznej przez Wykonawcę we własnym zakresie.  

Pytanie 157:  

Prosimy o informację w jaki sposób należy wykończyć ściany pochylni zjazdowej do garażu             

podziemnego. 

Odpowiedź 

Umyć, ujednolicić i zabezpieczone bezbarwną powłoką hydrofobową do stosowania na zewnątrz. 

Pytanie 158:  

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie kable i przewody należy wycenić jako bezhalogenowe            

(nierozprzestrzenianie płomienia/niepalnione). W projekcie występują kable bez ww. cech np. YKY,           

YDY. 
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Odpowiedź 

Instalacje należy wykonać zgodnie z projektem. 

Pytanie 159:  

Prosimy o przekazanie skanu uzgodnienia ppoż. dla PW SAP. Załączony w projekcie przetargowym             

dokument zawiera tylko fragment obrazu (skanu). 

Odpowiedź 

Dokument znajduje się pod odnośnikiem:  

https://www.dropbox.com/s/dexbwizkqz2ovk7/skan%20uzgodnie%20p.po%C5%BC.%20PW%20SA

P.pdf?dl=0 

Pytanie 160:  

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający udostępni przyłącze elektryczne na cele zasilania            

placu budowy do czasu wykonania zasilania docelowego. Prosimy o podanie maksymalnej mocy            

elektrycznej możliwej do wykorzystania dla ww. przyłącza. 

Odpowiedź 

Tak, zgodnie z TWP i umową zawartą z przedsiębiorstwem ESV S.A. 

Pytanie 161:  

Prosimy o przekazanie szczegółowego opisu dźwigów oraz podanie wymiarów nadszybia i podszybia. 

Odpowiedź 

Zgodnie z rysunkami projektu dźwigu i STWIORB. 

Pytanie 162:  

Prosimy o potwierdzenie, że dokumentacja projektowa została uzgodniona ze PSP pod względem            

spełnienia wymogów ppoż. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza posiadania wymienionych uzgodnień. 

Pytanie 163:  

Prosimy o potwierdzenie, że suma zaprojektowanych powierzchnia terenów biologicznie czynnych          

spełnia wymogi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Prosimy o podanie         

minimalnej wymaganej powierzchni terenów biologicznie czynnych. 

Odpowiedź 

Zgodnie z bilansem terenu w projekcie budowlanym zagospodarowania terenu. 

Pytanie 164:  

Dotyczy Warunki Szczególne umowy ust. 1, pkt. 1.2., ppkt. 1.2.17, lit. b. 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie ograniczenie zgłaszania i           

akceptacji przez Zamawiającego umów z podwykonawcami oraz dostawcami o wartości do 50 000zł. 

Odpowiedź 

Obowiązkowi zgłoszenia i akceptacji podlegają umowy powyżej 50.000,00 zł netto . 

Pytanie 165:  

Dotyczy Warunki Szczególne umowy ust.4, pkt. 4.11. 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu poprzez ich skrócenie            

odpowiednio z 14 na 7 oraz z 28 do max 14? 
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Odpowiedź 

Terminy pozostają bez zmian. 

Pytanie 166:  

Dotyczy Warunki Szczególne umowy ust. 5, pkt. 5.5 

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie lub wyjaśnienie, że polecenie Inżyniera będą dotyczyły           

wyłącznie realizacji obowiązków wynikających z zapisów umowy. 

Odpowiedź 

Tak, polecenie Inżyniera będą dotyczyły wyłącznie realizacji obowiązków wynikających z zapisów           

umowy. 

 

Pytanie 167:  

Dotyczy Warunki Szczególne umowy ust. 13, pkt. 13.7 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza zmianę poprzez skrócenie terminu z 10             

do max 5 dni roboczych. 

Odpowiedź 

Terminy pozostają bez zmian. 

Pytanie 168:  

Dotyczy Warunki Szczególne umowy ust. 13, pkt.13.25 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu z 10 dni do 5 dni               

roboczych. 

Odpowiedź 

Terminy pozostają bez zmian. 

Pytanie 169  

Dotyczy Warunki Szczególne umowy ust. 17, pkt. 17.12 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje, aby Wykonawca nie ponosił           

odpowiedzialności za takie uszkodzenia instalacji, które nie zostały zinwentaryzowane, nie wynikały z            

udostępnionych map oraz nie zostały ujawnione w trakcie wykonania w należyty sposób, kontrolnych             

wykopów? 

Odpowiedź 

Zgodnie z zapisami w umowie. 

Pytanie 169:  

Dotyczy Warunki Szczególne umowy ust. 25, pkt. 25.1; 25.2 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza zmianę bowiem w zapisie 25.1            

zamawiający zakreśla termin 7 dni na usunięcie wad określając go jako termin max biorąc pod               

uwagę możliwości technologiczne, jednocześnie w pkt 25. 2 przywołuje możliwość, że aby usunąć             

wadę będzie konieczne wykonanie ekspertyzy. Powyższe czyni niemożliwym utrzymanie terminu 7           

dni. Wykonawca wnosi aby strony miały prawo, bez konsekwencji, wspólnie ustalić termin usuwania             

wad, jeżeli z uwagi na okoliczności techniczne czy technologiczne, nie będzie możliwe zachowanie             

terminu 7 dni. 

Odpowiedź 

Zapisy pozostają bez zmian. 

Pytanie 170:  

Dotyczy Warunki Szczególne umowy ust. 26, pkt. 26.3 

Wykonawca wnosi o skrócenie terminu do max 2 dni. 5 dni jest niczym nieuzasadnione w przypadku                

robót ulegających zakryciu, które wymagają szybkiego działania 
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Odpowiedź 

Termin pozostaje bez zmian. 

Pytanie 171:  

Dotyczy Warunki Szczególne umowy ust. 26, pkt. 26.10 

Wykonawca wnosi o skrócenie terminu do 7 dni. 

Odpowiedź 

Termin pozostaje bez zmian. 

Pytanie 172:  

Dotyczy Warunki Szczególne umowy ust. 27, pkt. 27.2, ppkt. 2, lit. c) 

W jakim terminie Zamawiający będzie wydawał świadectwo płatności oraz w jakim terminie            

świadectwo płatności, będzie zatwierdzane przez Inżyniera 

Odpowiedź 

Zgodnie z umową i uzgodnieniami w czasie realizacji. 

Pytanie 173:  

Dotyczy Warunki Szczególne umowy ust.29, pkt. 29.3 

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, że w ramach tego obowiązku po stronie Zamawiającego jest             

koszt zakupu materiałów eksploatacyjnych oraz zużywających się w wyniku normalnej eksploatacji. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że po stronie Zamawiającego jest koszt zakupu materiałów          

eksploatacyjnych oraz zużywających się w wyniku normalnej eksploatacji. 

Pytanie 174:  

Dotyczy Warunki Szczególne umowy ust.31, pkt. 31.1, ppkt. 3), lit. p) 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w przypadku zmiany umowy dojdzie do powstania kosztu po              

stronie Wykonawcy, na skutek już dokonanych zakupów (wpłaconych zaliczek), co do których nie             

istnieje możliwość zwrotu. Czy Zamawiający przewiduje rozliczenie takich kosztów? 

Odpowiedź 

Do ustalenia na etapie zmiany treści umowy 

Pytanie 175:  

Dotyczy Warunki Szczególne umowy ust.33 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy do okoliczności dających prawo do odstąpienia od umowy przez              

Wykonawcę, można zaliczyć także nieuregulowanie wynagrodzenia przez Zamawiającego w         

umownym terminie? 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że przedstawiona okoliczność nie jest podstawą do odstąpienia od umowy. 

Pytanie 176:  

Dotyczy Warunki Szczególne umowy ust.36 

Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie zasad naliczania kar umownych, za których płatność           

będzie odpowiedzialny Zamawiający - w zakresie zwłoki w wydaniu terenu budowy, zwłoki w             

przystąpieniu do odbiorów robót (zanikających, częściowych i końcowego) oraz kary z tytułu            

odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego? 

Odpowiedź 

Zgodnie z treścią umowy. 
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Pytanie 177:  

Zapisy umowy z pkt. 16.3 dotyczą szkód wyrządzonych przez młoty pneumatyczne, kafary i walce.              

Prosimy o odpowiedź na jaką sumę gwarancyjną miałaby opiewać w/w klauzula. 

Odpowiedź 

 

Zasady ubezpieczeń reguluje umowa. 

Pytanie 178:  

Prosimy o potwierdzenie, że budynek ma wystarczający ciężar, aby nie poddać się wyporowi wód              

gruntowych. Według badań geologicznych woda gruntowa znajduje się ok. 1,5m ppt, a zwierciadło             

jest niestabilne. W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych, które w Siechnicach nie są             

rzadkością, mogłoby dojść do wyparcia budynku i awarii budowlanej. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, zgodnie z dokumentacją techniczną. 

Pytanie 179:  

Prosimy o informację, na którym etapie realizacji konstrukcji można zakończyć odwadnianie wykopu,            

aby ciężar wykonanej części budynku był na tyle duży, żeby zrównoważyć wypór wód gruntowych na               

typowym poziomie -1,5m ppt. 

Odpowiedź 

Do decyzji Wykonawcy robót. 

Pytanie 180:  

Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości dotyczącej izolacyjności termicznej okien. Według rys. SIE_PW           

zestawienie stolarki okienne i drzwiowej – wymagana izolacyjność stolarki okiennej to U 0,7 W/m2K.              

Natomiast według Opisu Przedmiotu zamówienia str. 121 cz. III/8A Dopuszczalne i wymagane przez             

zamawiającego rozwiązania projektowe pkt. 3 „Okna- dopuszcza się zastosowanie stolarki PCV o nie             

gorszych parametrach technicznych niż przewidziane w dokumentacji- izolacyjność termiczna dla          

okna otwieranego U od 0,53 W/m2K. 

Pytanie jaki maksymalny współczynnik przenikania ciepła mają posiadać okna w budynku? Czy to             

mają być okna czteroszybowe? 

Odpowiedź 

Zapis w OPZ (U od 0,53 W/m2) jest zapisem ogólnym określającym przedział. Rozstrzygające i              

obowiązujące są parametry w Dokumentacji Projektowej (w tym zestawienie stolarki) i ocenie PHPP.             

Rozwiązania równoważne nie mogą mieć parametrów gorszych. 

Pytanie 181:  

Prosimy o potwierdzenie, że zbrojenie na rysunkach konstrukcyjnych nr K0.0032 i K0.0034            

odpowiednio zbrojenie górne stropów nad parterem i piętrem obejmuje całe zbrojenie nadbetonu            

stropów filigran i nie trzeba już przyjmować żadnych dodatkowych siatek zbrojeniowych. 

Odpowiedź 

Zbrojenie górne (pręty, siatki itd.) zawarto na przywołanych rysunkach. Zbrojenie płyt typu filigran             

(dolne) wg dostawcy płyt, na podstawie obliczeń statycznych zawartych w dokumentacji. 

Pytanie 182:  

Konstrukcja. W projekcie stropów przewidziano zbrojenie systemowe na przebicia typu Halfen.           

Tymczasem OPZ mówi o zastosowaniu filigranów. W jaki sposób należy wykonać zbrojenie na             

przebicia przy pomocy elementów systemowych Halfen dla stropów filigranowych? 

Odpowiedź 

Wg wytycznych producenta zbrojenia systemowego na przebicia oraz dostawcy stropów          

filigranowych. 
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Pytanie 183:  

Po czyjej stronie jest nadzór archeologiczny? Na stronie 3 OPZ jest informacja, że „Zamawiający              

zapewni Nadzór Archeologiczny nad realizacją inwestycji.”. Natomiast już na stronie 14 jest            

informacja, że to „Wykonawca w ramach Ceny ofertowej zobowiązany jest do prowadzenia badań i              

nadzoru archeologicznego. W dodatku w pytaniach i odpowiedziach z poprzednich przetargów jest            

informacja, że „Zamawiający potwierdza, że prowadzenie badań i nadzoru archeologicznego nie jest            

w zakresie Generalnego Wykonawcy,”. Co zatem należy wpisać do tabeli formularza ofertowego, zał.             

4 pod punktem 12 „PRACE NADZORU ARCHEOLOGICZNEGO”. Czy prac tych należy nie wyceniać? 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że koszty prowadzenia badań i nadzoru archeologicznego są pokrywane           

przez Zamawiającego. 

Pytanie 184:  

Zabezpieczenie wykopu. Czy grodzice stalowe mogą być wbijane metodą wibrowywania, czy muszą            

być wbijane droższą metodą wciskania? 

Odpowiedź 

Do decyzji Wykonawcy robót. 

Pytanie 185:   

Dotyczy: „XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z              

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

4. Zasady oceny za kryterium „Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia" –            

P(D) - maksymalnie 10 pkt. 

3) Kierownika robót elektrycznych 

a) Wykonawca otrzyma po 1 punkcie (maksymalnie 2 punkty) za doświadczenie zawodowe            

osoby wskazanej na stanowisku kierownika robót sanitarnych przy robocie budowlanej          

polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku zamieszkania zbiorowego o          

którym mowa w par. 3 pkt 5 lub budynku użyteczności publicznej opisanego w par. 3 pkt 6                 

lub Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków             

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 

Prosimy o korektę zapisów. 

Odpowiedź 

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 16 

 

 

Z uwagi na udzielone wyjaśnienia, Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany w           

zapisach SIWZ w następujący sposób: 

Zmiana 1 Zamawiający zmienia Rozdział XIV pkt 4 Instrukcji dla Wykonawców  

było: 

 

4. Zasady oceny za kryterium „Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia" –           

P(D) - maksymalnie 10 pkt. 

W ramach tego kryterium ocenie będzie podlegać doświadczenie zawodowe osób wskazanych przez            

Wykonawcę do realizacji zamówienia jako: 

1) Kierownika budowy  

Za skierowanie do realizacji zamówienia osoby posiadającej następujące kwalifikacje:  

a) Wykonawca otrzyma po 2 punkty (maksymalnie 4 punkty) za doświadczenie zawodowe           

wskazanej osoby na stanowisku kierownika budowy (kierownika robót) przy robocie          

budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku zamieszkania         

zbiorowego o którym mowa w par. 3 pkt 5 lub budynku użyteczności publicznej opisanego w               

par. 3 pkt 6 lub Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie                
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warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie o powierzchni           

min. 1000 m2. 

Jeżeli wykonawca wskaże to samo jedno doświadczenie kierownika budowy jako spełniające           

warunki udziału i kryteria wyboru to wykonawca otrzyma 2 punkty. 

2) Kierownika robót sanitarnych  

a) Wykonawca otrzyma po 2 punkty (maksymalnie 4 punkty) za doświadczenie zawodowe           

wskazanej osoby na stanowisku kierownika robót sanitarnych przy robocie budowlanej          

polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku zamieszkania zbiorowego o          

którym mowa w par. 3 pkt 5 lub budynku użyteczności publicznej opisanego w par. 3 pkt 6 lub                  

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków            

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

3) Kierownika robót elektrycznych  

a) Wykonawca otrzyma po 1 punkcie (maksymalnie 2 punkty) za doświadczenie zawodowe osoby            

wskazanej na stanowisku kierownika robót sanitarnych przy robocie budowlanej polegającej na           

budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku zamieszkania zbiorowego o którym mowa w           

par. 3 pkt 5 lub budynku użyteczności publicznej opisanego w par. 3 pkt 6 lub Rozporządzenia                

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim             

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

jest: 

4. Zasady oceny za kryterium „Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia" –           

P(D) - maksymalnie 10 pkt. 

W ramach tego kryterium ocenie będzie podlegać doświadczenie zawodowe osób wskazanych przez            

Wykonawcę do realizacji zamówienia jako: 

2) Kierownika budowy  

Za skierowanie do realizacji zamówienia osoby posiadającej następujące kwalifikacje:  

a) Wykonawca otrzyma po 2 punkty (maksymalnie 4 punkty) za doświadczenie zawodowe           

wskazanej osoby na stanowisku kierownika budowy (kierownika robót) przy robocie          

budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku zamieszkania         

zbiorowego o którym mowa w par. 3 pkt 5 lub budynku użyteczności publicznej opisanego w               

par. 3 pkt 6 lub Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie                

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie o powierzchni           

min. 1000 m2. 

Jeżeli wykonawca wskaże to samo jedno doświadczenie kierownika budowy jako spełniające           

warunki udziału i kryteria wyboru to wykonawca otrzyma 2 punkty. 

2) Kierownika robót sanitarnych  

a) Wykonawca otrzyma po 2 punkty (maksymalnie 4 punkty) za doświadczenie zawodowe           

wskazanej osoby na stanowisku kierownika robót sanitarnych przy robocie budowlanej          

polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku zamieszkania zbiorowego o          

którym mowa w par. 3 pkt 5 lub budynku użyteczności publicznej opisanego w par. 3 pkt 6 lub                  

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków            

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Jeżeli wykonawca wskaże to samo jedno doświadczenie kierownika robót sanitarnych jako           

spełniające warunki udziału i kryteria wyboru to wykonawca otrzyma 2 punkty. 

3) Kierownika robót elektrycznych  

a) Wykonawca otrzyma po 1 punkcie (maksymalnie 2 punkty) za doświadczenie zawodowe osoby            

wskazanej na stanowisku kierownika robót sanitarnych przy robocie budowlanej polegającej na           

budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku zamieszkania zbiorowego o którym mowa w           

par. 3 pkt 5 lub budynku użyteczności publicznej opisanego w par. 3 pkt 6 lub Rozporządzenia                
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Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim             

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Jeżeli wykonawca wskaże to samo jedno doświadczenie kierownika robót elektrycznych jako           

spełniające warunki udziału i kryteria wyboru to wykonawca otrzyma 2 punkty. 

Zmiana 2  Zamawiający zmienia Rozdział IX pkt 21 IDW  

było:  

21 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została         

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na              

dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w          

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

jest: 

21. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została         

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na              

dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w          

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 

Zmiana 3 Zamawiający dokonuje zmiany w Części III/7 pkt 3 Część III Opis Przedmiotu              

Zamówienia w ten sposób że wykreśla zdanie “Prowadzenia badań i nadzoru archeologicznego”. 

Zmiana 4 Zamawiający zmienia część III/8A Części III Opisu Przedmiotu Zamówienia w            

ten sposób że wykreśla pkt 2  

było: 

Część III/8A – dopuszczalne i wymagane przez Zamawiającego rozwiązania         

projektowe.. 

2. Elewacja. Zamawiający wymaga zmiany aktualnego rozwiązania projektowego i zastosowanie         

w miejsce płyt z modrzewia syberyjskiego systemowych rozwiązań z zastosowaniem płyt           

wielkoformatowych z materiałów takich jak włókno - cement, płyty ceramiczne i inne. Zamawiający             

dopuszcza zmianę technologii ścian zewnętrznych z elewacji wentylowanej na jednorodną z           

montażem okładzin bezpośrednio na murze na klej. 

jest: 

2. (usunięto)  

Zmiana 5 Zamawiający zmienia część II SIWZ (umowa) i nadaje jej brzmienie jak w              

załączeniu  

Zmiana 6 Zamawiający zmienia IDW w rozdziale XII w ten sposób że:  

 

XII.1. Termin składania ofert zmienia na 15 października 2020 r. do godziny 11:45; 

XII.2. Termin otwarcia ofert zmienia na 15 października 2020 r. o godzinie 14:00;  

 

Zmiana 7 Zamawiający w rozdziale XVII pkt 3 dodaje pkt 3(1) w następującym brzmieniu  

  

3(1) Zamawiający wyraża zgodę, aby zabezpieczenie było tworzone przez potrącenia z należności za             

częściowo wykonane roboty budowlane. W dniu zawarcia umowy Wykonawca jest zobowiązany           

wnieść 30% zabezpieczenia. Wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia przez Wykonawcę nie może           

nastąpić później niż do połowy okresu na który została zawarta umowa. 

  

Zmiana 8 Zamawiający zmienia załącznik nr 4 Instrukcji dla wykonawców i nadaje            

brzmienie jak w załączeniu.  

Zamawiający informuje, że powyższe pytania i odpowiedzi na nie oraz zmiany stanowią integralną             

treść SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.  
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