
 

 

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

 
Siechnice,  6 czerwca 2020 r. 
 

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO NR 7 
Dot. przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: 

Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego. 
(Ogłoszenie w DUUE nr 2020/S 085-200193, przesłane do publikacji w dniu 27.04.2020, ukazało się w dniu 

30.04.2020 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 135 

Zgodnie z odpowiedziami na pytania nr 36, 37 i 38 Wykonawcy z dnia 14-05-2020: 

Pytanie 36: Zgodnie z „Projektem technologicznym zabezpieczenia głębokich wykopów” przewiduje się           
kotwienie obudowy. Prosimy o potwierdzenie, że Inwestor ma pozwolenie na umieszczenie kotew na             
sąsiednich działkach. 

Odpowiedź na pytanie 36: Ostateczny dobór technologii zabezpieczenia wykopów stanowi element oferty            
wykonawcy. Inwestor nie posiada pozwoleń na umieszczenie kotew na działkach poza zakresem            
opracowania (poza dodatkowym dysponowaniem parcelą 547/11 na cele budowlane 

Pytanie 37: Zgodnie z „Projektem technologicznym zabezpieczenia głębokich wykopów” przebieg ścianki           
szczelnej przekracza granicę zakresu opracowania – prosimy o wyjaśnienie. 

Odpowiedź na pytanie 37: Projekt zabezpieczenia wykopów określa sugerowany przebieg obrysu wykopu.            
Ostateczny dobór technologii zabezpieczenia wykopów i dokładny przebieg granicy wykopu do decyzji            
wykonawcy, stanowi element jego oferty. Inwestor dysponuje parcelą 547/11 na cele budowlane 

Pytanie 38: Ze względu na technologię demontażu ścianek szczelnych konieczne może być zajęcie pasa              
poza obrysem zabezpieczenia na sąsiednich działkach. Czy Inwestor uzgodnił i ma zezwolenie na takie              
zajęcie, czy należy przewidzieć pozostawienie ścianek w gruncie? 

Odpowiedź na pytanie 38: Inwestor nie posiada zgody na zajęcie działek, którymi nie dysponuje na cele                
budowlane. Ostateczny dobór technologii zabezpieczenia wykopu i jego demontażu, jak również uzyskanie            
niezbędnych zezwoleń do przeprowadzenia koniecznych robót, po stronie wykonawcy. 

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za ewentualną konieczność uzyskania             
zgody na zajęcie działek, którymi inwestor nie dysponuje na cele budowlane ponosić będzie (zarówno w zakresie                
kosztu jak i czasu) Inwestor. 

W tym miejscu zwracamy uwagę, iż zgodnie z zasadami określonymi w szczególności w art. 29. 1. Ustawy prawo                  
zamówień publicznych, Zamawiający zobowiązany jest do opisania przedmiotu zamówienia „w sposób           
jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając           
wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty”. 

Jednocześnie, dokonanie opisu w jednoznaczny i wyczerpujący sposób, oznacza taki opis za pomocą którego,              
wykonawcy będą w stanie, bez dokonywania dodatkowych interpretacji, zidentyfikować, co jest przedmiotem            
zamówienia (jakie usługi, dostawy czy roboty budowlane), i że wszystkie elementy istotne dla wykonania              
zamówienia będą w nim uwzględnione (Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 r. XIX Ga                  
214/08). 
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Mając na względzie powyższe, nałożenie na wykonawców ww. obowiązku uzyskania zgód stanowiłoby naruszenie             
zasady wynikającej z treści art. 29. 1. Ustawy prawo zamówień publicznych albowiem, żaden z wykonawców nie                
jest w stanie realnie ocenić kosztu ani czasu niezbędnego na uzyskanie takich zgód, a co za tym idzie bez                   
dokonywania dodatkowych interpretacji, żaden z wykonawców nie będzie w stanie zidentyfikować, co jest             
przedmiotem zamówienia. 

Odpowiedź na pytanie 135 

Zamawiający potwierdza, że odpowiedzialność za ewentualną konieczność uzyskania zgody na zajęcie działek,            
którymi inwestor nie dysponuje na cele budowlane ponosić będzie (zarówno w zakresie kosztu jak i czasu)                
Inwestor. 

 

Pytanie 136 

Prosimy o udostępnienie warunków technicznych przyłącza telekomunikacyjnego do budynku i potwierdzenia iż            
realizacja doprowadzenia kabli telekomunikacyjnych do budynku jest poza zakresem GW i leży w gestii operatora               
telekomunikacyjnego. 

Odpowiedź na pytanie 136 

Zamawiający potwierdza, że wykonanie przyłącza telekomunikacyjnego do budynku jest poza zakresem           
Generalnego Wykonawcy i leży w gestii operatora telekomunikacyjnego. 

Pytanie 137 

TOM V – SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ST-AR.04 ROBOTY PODŁOGOWE 

Zamawiający podaje wymaganą klasę dla jastrychu cementowego - CT-C40-F5, zgodnie z PN-EN 13813 „Podkłady              
podłogowe oraz materiały do ich wykonania”. 

W związku z tym, że zastosowanie podanej klasy jastrychu w budynkach służby zdrowia nie jest wymagane                
przepisami techniczno-budowlanymi, prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza obniżenie klasy jastrychu           
cementowego do C16 lub C20? 

Odpowiedź na pytanie 137 

Zamawiający dopuszcza obniżenie klasy jastrychu cementowego do C20. 

Pytanie 138 

Brak w dokumentacji detalu wykonania rury spustowej RS fi 75 ukrytej w elewacji w ścianie zewnętrznej murowanej                 
na piętrze budynku. Prosimy o uzupełnienie i przedstawienie wykonania szczelności dla tego rozwiązania w ścianie               
murowanej z pustaków gr. 44cm ze szczelinami wypełnionymi polistyrenem wykończonej lekkim tynkiem            
cementowo-wapiennym zbroj. mikorwłóknami. 

Odpowiedź na pytanie 138 

Należy wykonać wnękę zagłębioną o min. 6cm względem płaszczyzny zew. muru (poprzez wycięcie w pustakach               
gr. 44cm lub zastosowanie w tym miejscu pustaków gr. 38cm z wypełnieniem), docieplić ją płytą PIR (lambda                 
=0,023 w/m*K) z okładziną z welonu szklanego grubości 20mm i wykończyć analogicznie jak reszta murów               
zewnętrznych. 

Pytanie 139 

W nawiązaniu do pytania oraz odpowiedzi Zamawiającego: 

Pytanie 48: Prosimy o informację, czy obiekt będzie wyposażony w baterię do kompensacji mocy biernej ?  

Odpowiedź na pytanie 48: Układ kompensacji należy dobrać po uruchomieniu całej instalacji. Dla tego celu               
przewidziano miejsce w pomieszczeniu obok rozdzielni głównej. 
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zwracamy uwagę że dobór baterii do kompensacji mocy biernej możliwy jest po dokonaniu pomiarów w pełni                
zasiedlonego, wyposażonego i użytkowanego obiektu czyli nie jest możliwe w terminie przewidzianym w umowie.              
W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie że brak baterii kompensacji mocy biernej na dzień zgłoszenia                
gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego robót z przyczyn opisanych powyżej nie będzie traktowany jako              
niewykonanie przedmiotu umowy. Alternatywnym rozwiązaniem jest wyłączenie z zakresu Wykonawcy układu           
kompensacji. 

Odpowiedź na pytanie 139 

Zamawiający potwierdza, że brak baterii kompensacji mocy biernej na dzień zgłoszenia gotowości Wykonawcy do              
odbioru końcowego robót z przyczyn opisanych powyżej nie będzie traktowany jako niewykonanie przedmiotu             
umowy. 

Pytanie 140 

W nawiązaniu do udostępnionej w dniu 18.05.2020 (odpowiedzi nr 6 ) charakterystyce energetycznej budynku,              
prosimy o uzasadnienie kwalifikacji obiektu w charakterystyce energetycznej budynku , Gminnego ośrodka zdrowia             
jako budynku użyteczności publicznej. Przyjmowane wg tej kategorii współczynniki do wyliczenia Ep są             
nieprawidłowe i chyba ze projektant otrzymał odstępstwo od tego. Według warunków technicznych oraz RMI              
ośrodki zdrowia kwalifikuje sie do kategorii obiektów Służby Zdrowia w związku z powyższym występują inne               
współczynniki do wyliczenia Ep. Prosimy o wyjaśnienie i przekazanie w/w odstępstwa.Przy rejestracji świadectwa             
na stronach Ministerstwa, sporządzone w kategorii użyteczność publicznej świadectwo będzie niezgodne z            
Warunkami Technicznymi lub niezgodne z RMI, co może skutkować utratą uprawnień dla autora świadectwa. 

Odpowiedź na pytanie 140 

Odpowiedź zostanie udzielona w Informacji 8. 

 

Pytanie 141 

W nawiązaniu do udostępnionej w dniu 18.05.2020 (odpowiedzi nr 6 ) charakterystyce energetycznej budynku              
opracowanej na etapie projektu budowlanego, występuje wskaźnik jednostkowego obliczeniowego zużycia wody           
wynoszący 0,27 dm3/m2dobę i kr=0,5, według rozporządzenia w sprawie charakterystyk energetycznych – RMI,dla             
budynków służby zdrowia (tabl. 27), wartość ta wynosi 6,5 dm3/m2dobę i kr = 1. Przyjęte w projekcie wartości                  
znacząco odbiegają od wartości z RMI. Przy rejestracji świadectwa na stronach Ministerstwa, sporządzone w              
projektowanych wartościach świadectwo będzie niezgodne z Warunkami Technicznymi lub niezgodne z RMI, co             
może skutkować utratą uprawnień dla autora świadectwa. 

Prosimy o potwierdzenie ,że przyjęte wartości do charakterystyki energetycznej są prawidłowe oraz prosimy o              
uzasadnienie przyjętych odstępstw od RMI i ich przekazanie/udostępnienie. 

Uzasadnienie przyjętych odstępstw i przekazanie ich jest niezbędne do wykonania charakterystyki energetycznej            
obiektu na etapie realizacji, gdyż w przypadku ich braku informujemy, że na podstawie obowiązujących WT i RMI                 
warunek Ep z 2021 dla obiektów służby zdrowia ( tak kwalifikuje sie ośrodki zdrowia ) nie będzie spełniony, za co                    
Generalny Wykonawca zgodnie z punktem 4.4 warunków szczególnych do umowy nie powinien być             
odpowiedzialny. Prosimy o potwierdzenie. 

Odpowiedź na pytanie 141 

Odpowiedź zostanie udzielona w Informacji 8. 

Pytanie 142 
Prosimy o zgodę na zmianę punktu 2 ustęp 2 we wzorze karty gwarancyjnej z zapisu: 
W przypadku wystąpienia wad, Zamawiający może żądać ich usunięcia wyznaczając w tym celu 
Wykonawcy odpowiedni termin nie dłuższy niż 21 dni. ... 
na zapis: 
W przypadku wystąpienia wad, Zamawiający może żądać ich usunięcia wyznaczając w tym celu Wykonawcy              
odpowiedni termin nie dłuższy niż 21 dni. W przypadku wystąpienia wad, których z powodów technicznych nie                
można usunąć (np. termin dostawy części, materiału itp. dłuższy niż 21 dni) Zamawiający uzgodni z Wykonawcą                
dłuższy termin na wniosek Wykonawcy. 

Odpowiedź na pytanie 142 

Zamawiający uwzględnił pytanie zamawiającego i wprowadził następującą zmianę w części II SIWZ Umowy             
rozdział II pkt 2 ppkt 2 na następujący:  
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2. W przypadku wystąpienia wad, Zamawiający może żądać ich usunięcia wyznaczając w tym celu Wykonawcy               
odpowiedni termin nie dłuższy niż 21 dni. W przypadku wystąpienia wad, których z powodów technicznych nie                
można usunąć (np. termin dostawy części, materiału itp. dłuższy niż 21 dni) Zamawiający uzgodni z Wykonawcą                
dłuższy termin na wniosek Wykonawcy. Jeżeli jednak stwierdzone wady uniemożliwiałyby użytkowanie obiektu, a             
także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem             
środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest przystąpić do           
usunięcia wady niezwłocznie tj. w terminie do 24 godzin od powiadomienia i usunięcia jej w najwcześniej możliwym                 
terminie. 

Pytanie 143 

Zgodnie z pkt 10.3.4. projektu umowy, Zamawiający wyrazi sprzeciw do umowy na roboty budowlane o               
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami, w szczególności w przypadku, gdy: m) umowa Podwykonawstwa            
zawiera korzystniejsze warunki wykonania robót i łagodniejsze warunki odpowiedzialności za nienależyte           
wykonanie robót niż umowa między Wykonawcą a Zamawiającym. Prosimy o usunięcie wyżej wymienionego             
obostrzenia, albowiem takie korzystniejsze warunki nie skutkują zmianą warunków umowy zawartej pomiędzy            
Wykonawcą, a Zamawiającym, jednocześnie takie obostrzenia mogą znacząco utrudnić proces kontraktowania           
podwykonawców 

Odpowiedź na pytanie 143 

Skreśla się w pkt 10.3.4. lit.m  słowa  “korzystniejsze warunki wykonania robót i”  

Pytanie 144 

Prosimy o wyjaśnienie, czy zgodnie z SIWZ (r. VIII, pkt 12. ust. 3 A), w zakresie zadania opisanego w pkt „II”: -                      
Zamawiającym oczekuje wykazania się doświadczeniem w wykonaniu dowolnego obiektu czy, - Zamawiający            
oczekuje wykazania się doświadczeniem w wykonaniu obiektu o minimalnych parametrach i wartości opisanych w              
pkt. „I”? O ile bowiem zrozumiała jest chęć ustanowienia minimalnych warunków udziału w postępowaniu w ten                
sposób by maksymalnie poszerzyć krąg podmiotów mogących złożyć ofertę, o tyle w interesie Zamawiającego jest               
przede wszystkim uzyskanie ofert od Wykonawców dysponujących faktycznie niezbędną wiedzą i doświadczeniem            
i mających realne możliwości realizacji zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i w zakładanych terminach,              
gwarantujących płynne i sukcesywne ukończenie zadania. 

Odpowiedź na pytanie 144 

Zamawiający oczekuje od wykonawcy aby wykazał się doświadczeniem w wykonaniu dwóch robót: 

jednej spełniającej minimalne parametry opisane w ppkt I rozdziału  VIII, ust. 12. pkt 3 lit A IDW. 

oraz drugiej roboty spełniającej minimalne kryteria opisane w ppkt II rozdziału  VIII, ust. 12. pkt 3 lit A  IDW. 

Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu jednej roboty która spełnia             
łącznie oba opisane w ppkt I i II  minimalne kryteria.  

Pytanie 145 

Prosimy o skorygowanie postanowień pkt. 5 (1. i 2.) karty gwarancyjnej. Zgodnie z postanowieniami umowy               
ewentualne kary powinny być naliczane za zwłokę, nie zaś za opóźnienie. 

Odpowiedź na pytanie 145 

Zamawiający uwzględnia uwagę wykonawcy i zmienia pkt 5 ppkt 1 i 2 Rozdziału II Umowy poprzez zastąpienie                 
słowa opóźnienie słowem zwłoka.  

Pytanie 146 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowień pkt. 36.7 na następujące: „Z               
zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, żadna ze Stron nie odpowiada wobec drugiej            
Strony za szkody pośrednie i następcze oraz utracone korzyści, które druga Strona by osiągnęła, gdyby Strona                
naruszająca Umowę nie wyrządziła jej szkody, w tym za utratę zysków lub potencjalnych kontraktów, a sumaryczna                
odpowiedzialność odszkodowawcza każdej ze Stron z tytułu nienależytego wykonania Umowy ograniczona zostaje            
do 100% wartości wynagrodzenia netto.” 
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Odpowiedź na pytanie 146 

Zamawiający uwzględnił uwagę i zmienia pkt 36.7 projektu umowy jak w załączonym projekcie umowy. 

Pytanie 147 

Rozdział I SIWZ – Warunki Szczególne Umowy ust. 16.6 – Mając na uwadze, że w ust. 16.4 mowa jest o                    
ubezpieczeniu wszystkich ryzyk budowy a nie ubezpieczeniu OC, prosimy o wyjaśnienie czy treść ust 16.6 może                
brzmieć: „Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 16.4, będzie zawarte na wspólne imię Zamawiającego i               
Wykonawcy, winno obejmować również szkody poniesione przez wszystkich podwykonawców, oraz pozostałe firmy            
lub osoby formalnie zatrudnione przez Wykonawcę przy realizacji ubezpieczonego kontraktu.” 

Odpowiedź na pytanie 147 

Zamawiający pozostawia w treści pkt 16.6. projektu umowy zapis “winno obejmować również szkody wyrządzone              
przez wszystkich podwykonawców, oraz pozostałe firmy lub osoby formalnie zatrudnione przez Wykonawcę przy             
realizacji ubezpieczonego kontraktu” 

Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy, o którym mowa w pkt 16.4 na zapewniać wypłatę odszkodowania bez               
względu na to kto szkodę wyrządzi i o tym mówi zapis pkt 16.6. 

Zmiana proponowana w pytaniu, aby ubezpieczenie mogło być wypłacone podwykonawcy, który poniósł szkodę             
związana jest ze wskazaniem w polisie jako Ubezpieczonego również podwykonawców. 

Zapisy umowne nie ograniczają podmiotów i osób, które mają być ubezpieczone. 

Umowa dopuszcza zapis na polisie, że ubezpieczonym jest Wykonawca, Inwestor, Inżynier Kontraktu i wszyscy inni               
wykonawcy, podwykonawcy, dostawcy oraz pozostałe firmy formalnie zatrudnione przy realizacji ubezpieczonego           
kontraktu w odniesieniu do ich odpowiednich praw i interesów związanych z udziałem w tymże kontrakcie. 

Zamawiający zmienia pkt 16 projektu umowy na następujący  
 

16.   Ubezpieczenie Wykonawcy 

16.1 Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej za           
szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przy realizacji prac budowlano - montażowych osobom trzecim, na sumę               
gwarancyjną 10 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

16.2 Ubezpieczenie OC, o którym mowa w pkt 16.1 winno obejmować również szkody wyrządzone przez               
wszystkich podwykonawców, oraz pozostałe firmy lub osoby formalnie zatrudnione przez Wykonawcę przy            
realizacji ubezpieczonego kontraktu. Projektanci / firmy projektowe, konsultanci, doradcy, producenci, dostawcy –            
tylko i wyłącznie w odniesieniu do ich działalności na terenie budowy / montażu. 

16.3 Ubezpieczenie OC, o którym mowa w pkt 16.1, musi być rozszerzone o szkody spowodowane wibracją                
lub usunięciem albo osłabieniem elementów nośnych istniejących obiektów budowlanych znajdujących się w            
sąsiedztwie prowadzonych robót budowlanych, osłabieniem nośności gruntu lub przemieszczeniem gruntu. 

16.4 Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć prace budowlane wraz z wszelkim własnym mieniem            
znajdującym się na placu budowy, a w szczególności: 

a.  roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy; 

b.  materiały lub elementy i urządzenia do wbudowania lub zamontowania; 

c.  maszyny budowlane oraz maszyny i urządzenia niezbędne do montażu; 

d.  sprzęt, wyposażenie budowlane lub montażowe oraz obiekty stanowiące zaplecze budowy. 

16.5 Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmować co najmniej wszelkie szkody i straty materialne             
polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstałe w mieniu określonym w pkt 16.4 niniejszego              
paragrafu, w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, kradzieży i rabunku,             
katastrofy budowlanej, powodzi, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, upadku masztów, drzew i innych obiektów             
na ubezpieczone mienie. 

16.6 Ubezpieczenie, o którym mowa w pkt 16.4, winno obejmować również szkody wyrządzone przez              
wszystkich podwykonawców, oraz pozostałe firmy lub osoby formalnie zatrudnione przez Wykonawcę przy            
realizacji ubezpieczonego kontraktu. Wina umyślna i rażące niedbalstwo będą dotyczyć wyłącznie Personelu            
Zamawiającego, w żadnym wypadku nie będą obejmować kierownika budowy. 

16.7  W ubezpieczeniach zakazuje się wyłączania następujących ryzyk: 
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●  Szkód w istniejących podziemnych kablach, rurociągach i innych podziemnych instalacjach, 

●  Szkód w wyniku zalania, powodzi i wichury, 

●  Szkód w wyniku wykonywania odwiertów, 

●  Szkód związanych ze ścianami oporowymi, szczelnymi i szczelinowymi, 

●  Szkód w środowisku. 

16.8 W zawieranych ubezpieczeniach sumy ubezpieczenia i wysokości potrąceń (franszyz i udziałów            
własnych) w klauzulach dodatkowych Wykonawca wprowadza sam dla uzyskania jak najlepszej własnej ochrony. 

16.9  Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać: 

a. dla robót objętych przedmiotem niniejszej Umowy oraz materiałów lub elementów i urządzeń do              
wbudowania lub zamontowania –  wartości określonej w Umowie, 

b. dla sprzętu i zaplecza, wyposażenia budowlanego lub montażowego oraz obiektów stanowiących            
zaplecze budowy - wartości niezbędnej do odtworzenia lub zastąpienia. 

16.10  Dopuszczalna kwota potrąceń: 

1)  Dla ubezpieczenia wymienionego w pkt 16.1 – 10 000,00 zł 

2)  Dla ubezpieczenia wymienionego w pkt 16.4 – 20 000,00 zł 

16.11 Wykonawca zawrze ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za szkody osobowe bądź           
rzeczowe poniesione przez pracowników Wykonawcy, będące następstwem wypadku przy pracy. Suma           
gwarancyjna ubezpieczenia nie będzie niższa niż 500 000 PLN.  

16.12 Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, o których mowa w pkt 16.1 , 16.4 i 16.11 przez                 
cały okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego końcowego odbioru jej              
przedmiotu oraz strat lub szkód spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie wszelkich innych działań, włącznie z               
czynnościami wynikającymi z usuwaniem wad i usterek w okresie gwarancji. Koszty ubezpieczenia ponosi w              
całości Wykonawca. 

16.13 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej Umowy,              
kopie (-ę) polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej), a w przypadku gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin                
zakończenia robót, zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż ostatniego dnia            
obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub             
przedłużenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

16.14 Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie (-ę) dowodów (-u) wpłat (-y)             
składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż w dniu upływu terminu zapłaty, pod rygorem dokonania                 
zapłaty przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

16.15 Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu ubezpieczenia z           
wynagrodzenia Wykonawcy. 

 
 
Z uwagi na udzielone wyjaśnienia, Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany w zapisach SIWZ w              
następujący sposób: 

Zmiana 1.  
Zamawiający zmienia wzór umowy stanowiącej Część II SIWZ na opisany w załączniku nr 1 do informacji                
Zamawiającego.  
 
Zmiana 2  

Zamawiający w IDW stanowiącym Część I SIWZ po ppkt II rozdziału VIII, ust. 12. pkt 3 lit A a przez lit B dodaje                       
zdanie:  

“Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu jednej roboty która spełnia             
łącznie oba opisane w ppkt I i II  minimalne kryteria.”  

 
 
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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