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       Wykonawcy 
 zainteresowani udziałem  
      w nw. postępowaniu 

   

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa hali 

tenisowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze” 

   

 
 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907- tekst jednolity z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym 
postępowaniu przetargowym wpłynęły następujące pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia:  

 
Pytanie nr 1  

Wykonawca wnioskuje o zmianę warunku udziału w pkt. 5 ppkt.5.1.2 a) tiret trzeci SIWZ dotyczącego 
doświadczenia Kierownika Budowy. 

Zamawiający w pkt. 5 ppkt.5.1.2 a) tiret trzeci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określił 
warunek cyt.: 

 „doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy nad min.1 robotą budowlaną 
polegającą na wykonaniu nowej posadzki sportowej w budynku hali sportowej o powierzchni 
minimum 1300 m2  oraz pełnieniu funkcji kierownika budowy nad min 1 robotą” 

Wnosimy o zmianę zapisu o treści: 

 „doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy nad min.1 robotą budowlaną 
polegającą na wykonaniu nowej posadzki sportowej w budynku hali sportowej o powierzchni 
minimum 900 m2  oraz pełnieniu funkcji kierownika budowy nad min 1 robotą” 

Odpowiedź: 

Zapisy SIWZ w pkt. 5 ppkt.5.1.2 a) tiret trzeci pozostają bez zmian.  

 
Pytanie nr 2  
Zamawiający zgodnie z § 23 ust. 1 pkt 4 projektu umowy dopuszcza możliwość zmiany postanowień 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy m.in. „w 
zakresie zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ wraz z załącznikami w 
brzmieniu z chwili otwarcia ofert, pod warunkiem, że wykonanie całości przedmiotu zamówienia 
napotyka istotne trudności, w tym spowodowane brakiem uzyskania planowanego dofinansowania ze 
środków zewnętrznych. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia związane z 
ograniczeniem zakresu realizacji umowy.” 
 
Wobec dopuszczenia przez Zamawiającego możliwości zmiany postanowień umowy, o której mowa 
wyżej, prosimy o określenie procedury odbioru wykonanego zakresu przedmiotu zamówienia oraz 
procedury rozliczenia Wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ poprzez wykreślenie zapisu z § 23 ust. 1 pkt 4  
projektu umowy. 
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Pytanie nr 3  
Czy w przypadku nie przyznania środków na sfinansowanie części zadania, Zamawiający rozważa nie 
unieważnić postępowania o udzielenie zamówienia? 
Odpowiedź: 
W przypadku wystąpienia powyższej sytuacji Zamawiający dokona oceny sytuacji i podejmie 
stosowne decyzje.  
 
Pytanie nr 4  
Kiedy Zamawiający otrzyma odpowiedź dotyczącą przyznania środków na sfinansowanie części 
zadania? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie posiada wiedzy w tym zakresie.  
 
Pytanie nr 5  

Prosimy o wprowadzenie do SIWZ i projektu umowy poniższych zapisów lub ich części, których 

wprowadzenie nie będzie stanowiło naruszenia art. 144 Prawo zamówień publicznych.  

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z 
okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. 
 
A. Zmiana terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy 
1. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w 
szczególności: 

 klęski żywiołowe; 

 warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie 
prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0,0 
C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie 
chmury), śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi  

 warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie 
prób i sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą przez producentów  

 niewypały i niewybuchy; 

 wykopaliska archeologiczne; 

 odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, 
kurzawka, głazy narzutowe , warunki gruntowe itp.); 

 odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności 
istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów 
budowlanych (bunkry, fundamenty itp.) 

wykonanie robót dodatkowych lub uzupełniających wpływających na termin wykonania zamówienia 
podstawowego. 
2. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: 

 nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego; 

 wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 

 konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;  

 przedłużającej się procedury wyboru oferty - powyżej 30 dni  
3. zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 

 przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; 

 odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na 
skutek błędów w dokumentacji projektowej 

4. inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 
niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności: 

 brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, 
remontami lub -przebudowami dróg dojazdowych 

 protesty mieszkańców 

 przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu. 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych termin wykonania umowy może 
ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w 
sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 



 
B. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia 
1. zmiany technologiczne, w szczególności: 

a) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, 
kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy 
przy dotychczasowych założeniach technologicznych; 

b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności 
istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów 
budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujące niemożliwością 
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub 
materiałowych; 

c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa  

 
C. Zmiany osobowe 

 zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby 
legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo 
budowlane; 

 zmiana osób, przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne osoby 
legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo 
budowlane 

 zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na 
innego - dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem 
technicznym i osobowym; 

 rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w 
ofercie wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu 
wykonania przedmiotu umowy,  

 
D. Pozostałe zmiany  

 siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 

 zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na 
skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub 
wytycznych dotyczących realizacji projektu; 

 
E. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku 
bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców); 
zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami; 
udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych 

 
Powyższy katalog zmian wprowadzony uchroni zamawiającego od naruszenia przepisów PZP w 
przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności , które w trakcie realizacji mogą wystąpić. 
Zamawiającym będzie uprawniony do skorzystania z powyższych zapisów a nie zobowiązany do ich 
zastosowania . 
Odpowiedź: 
Zapisy SIWZ w powyższym zakresie pozostają bez zmian.  
 
Pytanie nr 6  
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie 
zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji 
projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności 
dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin 
wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 
Odpowiedź: 
Sytuacje, o których mowa powyżej, w przypadku ich wystąpienia w trakcie realizacji umowy, podlegać 
będą weryfikacji i procedurze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 
Pytanie nr 7  
Prosimy o potwierdzenie, że przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczen iu 
historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co 
najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności 



wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. 
okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. 
Odpowiedź: 
Sytuacje, o których mowa powyżej, w przypadku ich wystąpienia w trakcie realizacji umowy, podlegać 
będą weryfikacji i procedurze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 
Pytanie nr 8  
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu 
przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę 
wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. 
okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie 
stosownemu wydłużeniu. 
Odpowiedź: 
Sytuacje, o których mowa powyżej, w przypadku ich wystąpienia w trakcie realizacji umowy, podlegać 
będą weryfikacji i procedurze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 
Pytanie nr 9  
Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa, o której mowa w projekcie umowy pozostaje stała w 
zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam 
nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów 
związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na 
podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych 
do przewidzenia na etapie oferowania, w szczególności wynikających z błędów/braków od 
wskazanych w dokumentacji warunków gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnia się nie 
zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz że w 
przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww okoliczności wykonawca 
otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.  
Zwracamy uwagę, iż chociaż zgodnie z art. 632 k.c. "Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie 
ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w 
czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac", to jednak należy 
pamiętać, iż rozmiar i koszt prac, o których mowa w treści i tego przepisu, dotyczy wyłącznie rozmiaru 
prac ujętych w dokumentacji przetargowej oraz kosztów możliwych do oszacowania na podstawie 
dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zaś 
kosztów robót, których wykonanie okazało się konieczne w celu realizacji przedmiotu zamówienia 
wskutek zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu 
zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny 
na etapie oferowania byłoby sprzeczne z art. 140 ust. 3 Pzp w związku z art. 58 § 1 KC, jako 
wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w 
dokumentacji projektowej nie stanowią, bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty. 
Zwracamy uwagę, że na etapie oferowania żaden wykonawca nie ma możliwości zweryfikowania 
dokumentacji projektowej i terenu budowy w takim stopniu, aby móc ocenić jej prawidłowość i brak 
ewentualnych błędów, które mogą ujawnić się dopiero w toku realizacji robót, jak również nie ma 
obiektywnej możliwości i wykluczenia wystąpienia nieprzewidzianych warunków terenu budowy. W 
związku z powyższym, wycena wszelkich utrudnień, które mogą zajść w toku realizacji umowy nie jest 
możliwa. Zobowiązanie Wykonawcy do uwzględnienia w cenie, (bo do tego de facto sprowadza się 
postanowienie o braku dodatkowego wynagrodzenia) wszelkich utrudnień związanych z realizacją 
zadania byłoby sprzeczne z art. 140 ust. 3 Pzp w związku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczające poza 
określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Powyższe stanowisko znajduje odzwierciedlenie w 
orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (np. w wyroku w sprawie KIO/UZP 184/10), która stwierdziła 
jednoznacznie, że przerzucanie na wykonawcę całego ryzyka gospodarczego wynikającego z błędów 
i braków dokumentacji projektowej jest niedopuszczalne. W powyższym wyroku Izba stwierdziła m.in., 
iż ryczałt nie może obejmować tego, czego zamawiający nie przewidział w dokumentacji projektowej, 
a także tego, czego nie można było przewidzieć na etapie przygotowania oferty, są bowiem przesłanki 
do udzielenia zamówienia w trybie art.. 67 ust. 5 ustawy Pzp na roboty dodatkowe.  
 
W związku z powyższym wnosimy o dokonanie przez Zamawiającego stosownych zmian w: - punkcie 
3.14 SIWZ: „Ustalone wynagrodzenie jest ostateczne, niezależnie od rozmiaru prac projektowych, 
robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji – 
nie podlega przeliczeniom i obejmuje wszystkie narzuty i dodatki. Za ustalenie ilości robót i innych 
świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej odstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego 
odpowiada wyłącznie Wykonawca – nieoszacowanie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu 
zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego” 



- punkcie 8 ust. 3: „cena oferty podana przez Wykonawcę zawiera w sobie wszystkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia, jest stała przez okres trwania umowy i w żadnym przypadku nie 
podlega zmianom z jakiegokolwiek powodu”. 
- § 8 ust. 2 projektu umowy: „Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne, nie podlega 
przeliczeniom i obejmuje wszelkie narzuty i dodatki Wykonawcy niezależnie od rozmiaru prac i innych 
świadczeń oraz ponoszonych kosztów ich realizacji, wynikających wprost ze SIWZ wraz z 
załącznikami, jak również w niej nie ujętych, a bez których nie można wykonać przedmiotu 
zamówienia.” 
Odpowiedź: 

Zapisy SIWZ w powyższym zakresie pozostają bez zmian.  
 
Pytanie nr 10  
Termin realizacji przedmiotu zamówienia to 2 grudnia 2015 roku. Zamawiający zgodnie z § 8 ust. 3 
projektu umowy ustalił, „iż wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie wypłacone wg niżej 
ustalonego podziału i z zastrzeżeniem § 14:  
a) do końca roku 2015 nie więcej niż 2.000.000,00 zł brutto zgodnie z harmonogramem realizacji 
inwestycji, o którym mowa w § 3 ust. 2;  
b) pozostałą część wynagrodzenia należnego Wykonawcy po wykonaniu przedmiotu umowy i 
dokonaniu odbioru końcowego, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej umowie.” 
 
Skoro płatność za fakturę końcową zgodnie z § 17 ust. 2 projektu umowy ma nastąpić w terminie 30 
dni kalendarzowych licząc od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu, tzn. że nastąpi na początku 
stycznia 2016 roku? 
Odpowiedź: 
W przypadku terminowego zakończenie inwestycji termin płatności faktury końcowej (z 30 dniowym 
terminem płatności) przypadnie na styczeń 2016 r.  
 
Pytanie nr 11  
Zgodnie z art. 59 ust. 7 Prawo Budowlanego (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 
r.), stroną w postępowaniu w sprawie pozwolenia na użytkowanie jest wyłącznie inwestor. 
Czy w związku z powyższym Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo od Zamawiającego? 
Odpowiedź: 
Tak.  
 
Pytanie nr 12  
W związku ze skomplikowaną i często przedłużającą się procedurą uzyskać ostatecznej decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie, wnosimy by termin do 2 grudnia 2015 roku obejmował wszystkie roboty 
budowlane bez uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.   
Odpowiedź: 

Zapisy SIWZ w powyższym zakresie pozostają bez zmian.  
 
Pytanie nr 13  
Zgodnie z § 10 ust. 6 projektu umowy: „Wszelkie prace powodujące ingerencję w halę lekkoatletyczną 
Wykonawca zobowiązuje się wykonywać w sposób uzgodniony ze SKANSKA S.A. z siedzibą w 
Warszawie, który nie wpłynie na zakres obowiązywania gwarancji udzielonej przez SKANSKA S.A. z 
siedzibą w Warszawie na tę halę. W terminie 3 dni roboczych przed przystąpieniem do 
wykonywania ww. prac Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu treść poczynionych 
ze SKANSKA S.A. uzgodnień w powyższym zakresie, a ponadto najpóźniej w dniu rozpoczęcia 
odbioru końcowego przedłożyć oświadczenie SKANSKA S.A. o utrzymaniu gwarancji. W przypadku 
wystąpienia jakichkolwiek szkód spowodowanych ingerencją w obiekt Hali Lekkoatletycznej 
Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt i ryzyko. W przypadku utraty w związku 
z prowadzonymi przez Wykonawcę pracami gwarancji udzielonej na halę lekkoatletyczną przez 
SKANSKA S.A. Wykonawca przejmie obowiązki wynikające z gwarancji jaka została udzielona na tę 
halę przez SKANSKA S.A.” 

a) W związku z powyższym czy SKANSKA S.A. jest wykonawcą hali lekkoatletycznej (I etap 
BUDOWA I ROZBUDOWA HALI LEKKOATLETYCZNEJ), przy której ma powstać hala 
tenisowa (II etap BUDOWA I ROZBUDOWA HALI LEKKOATLETYCZNEJ)? 

b) Prosimy o określenie wszelkich prac powodujących ingerencję w halę lekkoatletyczną. 
c) Prosimy o udostępnienie gwarancji udzielonej przez SKANSKA S.A. halę lekkoatletyczną. 
d) Czy firma SKANSKA S.A. została zobowiązana przez Zamawiającego do współpracy z 

wybranym wykonawcą przy realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia. Jeśli tak prosimy o 
załączenie powyższego dokumentu 



e) Wnosimy o wykreślenie zapisów w tym kar określonych w umowie o konieczności 
przedłożenia oświadczenia od firmy SKANSKA S.A o utrzymaniu gwarancji.   Każda firma w 
tym SKANSKA będzie żywo zainteresowana aby nie złożyć takiego oświadczenie tym samym 
unikając odpowiedzialności gwarancyjnych za wykonany przez siebie obiekt  . 

f) Wnosimy o określenie okoliczności spowodowanych przez wykonawcę niniejszego 
zamówienia , które mogą wpłynąć na utratę gwarancji  wystawionej przez  firmę SKANSKA 
S.A. 

Odpowiedź: 
Inwestycja pn.: Rozbudowa hali lekkoatletycznej wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i 
przynależnej infrastruktury technicznej zlokalizowanej przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze” została 
zakończona i przekazana do użytkowania.  
W związku z powyższym Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ poprzez wykreślenie z projektu 
umowy zapisu z § 10 ust. 6.  
 
Pytanie nr 14  
Prosimy o uwzględnienie poniższych kar umownych w projekcie umowy: 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
- za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego wykonawcy w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu ustalonego terminu na zapłatę, 

- za zwłokę w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu ustalonego terminu na przekazanie placu 

budowy 

- z tytułu nieuzasadnionego przedłużania czynności odbioru w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu ustalonego terminu na rozpoczęcie lub 

zakończenie czynności odbiorowych 

Odpowiedź: 

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie nr 15  
Prosimy: 

o zmianę wysokości kar umownych: 

- z 20% na 10%, o których mowa w § 19 ust.1 pkt 3 i w §19 ust.2  pkt 1 w projektu umowy 

- z 40% na 10%, o których mowa w § 19 ust.4  projektu umowy 

o zmianę wynagrodzenia, od którego będą naliczane ewentualne kary: 

- w § 19 ust.5, 6, 7, 8, 9   projektu umowy z wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust.1 na 

wynagrodzenie brutto z umowy o podwykonawstwo 

- w § 19 ust.6  projektu umowy z wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust.1 na wynagrodzenie 

brutto z umowy o podwykonawstwo 

o usunięcie: 
- zapisu z § 19 ust.1 pkt 16 projektu umowy, gdyż przewidywana kara w pkt 1 z wysokim 
prawdopodobieństwem może doprowadzić do kumulacji kar z tego samego tytułu, co jest 
niedopuszczalne i doprowadza do bezpodstawnego wzbogacenia po stronie Zamawiającego, 
- zapisu z § 19 ust.1 pkt 3 projektu umowy, gdyż przewidywana kara w pkt 4 z wysokim 
prawdopodobieństwem może doprowadzić do kumulacji kar z tego samego tytułu, co jest 
niedopuszczalne i doprowadza do bezpodstawnego wzbogacenia po stronie Zamawiającego, 
- zapisu z § 19 ust.1 pkt 13 projektu umowy 
- zapisu z § 19 ust.1 pkt 14 projektu umowy 
Zgoda na uwzględnienie kar umownych zrównoważy prawa i obowiązki stron.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ poprzez wykreślenie zapisów z § 19 ust. 1 pkt 13) i 
14).    
 
Pytanie nr 16  
Prosimy o wprowadzenie poniższego lub podobnego zapisu do projektu umowy: 
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy (oprócz przypadków określonych w przepisach 
Kodeksu Cywilnego) w przypadku, gdy Zamawiający: 

 nie uregulował w terminie wskazanym w umowie zobowiązań finansowych wobec  
Wykonawcy  



 bez uzasadnionych powodów przedłuża proces przekazania placu budowy lub odbioru 
przedmiotu umowy 

 odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu 
odbioru, 

 zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie 
będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zapisy SIWZ w powyższym zakresie pozostają bez zmian.  
 
Pytanie nr 17  
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i 
techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i 
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek 
dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Dokumentacja zamieszczona na stronie Zamawiającego stanowi Opis Przedmiotu Zamówienia. 
Wykonanie projektu wykonawczego, zgodnie z zapisami SIWZ leży po stronie Wykonawcy. 
 
Pytanie nr 18  
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie niezbędne dane 
mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. Prosimy również o 
potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie dane dotyczące urządzeń 
podziemnych i ich lokalizacji, zaś brak jakichkolwiek dokumentów lub danych w tym zakresie bądź 
ujawnienie się stanu odmiennego od wskazanego w przekazanych przez Zamawiającego 
dokumentach - w przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji niezbędne będzie wykonanie robót 
dodatkowych (nieobjętych dokumentacja projektową) stanowić będzie podstawę do wydłużenia 
terminu realizacji oraz zapłaty wynagrodzenia dodatkowego. 
Odpowiedź: 
Dokumentacja zamieszczona na stronie Zamawiającego stanowi Opis Przedmiotu Zamówienia. 
Zapisy SIWZ dotyczące wynagrodzenia oraz terminu realizacji inwestycji pozostają bez zmian. 
 
Pytanie nr 19  
Czy Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia na roboty budowlane, tj. wykonania nawierzchni? 
Odpowiedź: 
Nie.  
 
Pytanie nr 20  
W związku z tym, iż Wykonawca nie jest autorem projektu budowlanego, wnosimy o usunięcie z § 24 
projektu umowy całego ust.1. 
Odpowiedź: 
§ 24 ust. 1 projektu umowy dotyczy dokumentacji wykonawczej.  
Zgodnie z pkt. 3.7.1 i pkt. 3.7.2. SIWZ wykonanie projektu wykonawczego i branżowych projektów 
wykonawczych leży po stronie Wykonawcy.  
Zapisy § 24 ust. 1 projektu umowy pozostają bez zmian.  
 
Pytanie nr 21  
Autor projektu dla Wykonawcy nie jest i nie będzie stroną w prowadzonym postępowaniu 
przetargowym. 
Czy wobec tego, Zamawiający może zagwarantować, iż autor projektu budowlanego – spółka 
ARCUS-Consult Zielona Góra Sp. z o.o., udzieli pisemnej zgody Wykonawcy na wprowadzenie zmian 
do projektu budowlanego oraz przeniesie na Zamawiającego wszelkie prawa autorskie i majątkowe 
zgodnie z § 24 projektu umowy? 
Odpowiedź: 
§ 24 ust. 1 i 2 projektu umowy dotyczy dokumentacji wykonawczej. 
Zamawiający nie przewiduje zmian do projektu budowlanego.  
Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ poprzez zmianę treści zapisu w § 24 ust. 3 projektu 
umowy. 
 
Pytanie nr 22  
Zamawiający żąda aby wykonawca przedłożył dokumenty w celu potwierdzenia ,że  przedmiot 
zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w załączniku 12  . 



Informujemy, że w załączniku nr 12 jest wyszczególniony zupełnie inny katalog dokumentów w 
związku z powyższym wnosimy  o rezygnację z zapisów SIWZ o konieczności  dołączenia do oferty : 

1. oświadczenie producenta nawierzchni dotyczące wykazania, iż na oferowanej nawierzchni 
odbyły się minimum 3 różne turnieje organizowane przez ATP (Association of Tennis 
Professionals – Związek Zawodowy Tenisistów), minimum 3 turnieje organizowane przez 
WTA (Women’s Teniss Association – Związek Zawodowy Tenisistek), minimum 1 rozgrywki 
Davis CUP, minimum 1 rozgrywki FED Cup w przeciągu ostatnich pięciu lat  

2. aktualny Dokument potwierdzający wdrożony system zarządzania jakością  EN –ISO 9001     
 
a zgodnie z załącznikiem załączniku nr 12 Zamawiający powinien żądać : 

a) Certyfikatu  ITF   kategorii 3  
b) Autoryzacji producenta nawierzchni dotyczącą przedmiotowego zadania,  
c) Aktualnego  atestu higienicznego;  

Odpowiedź: 
Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w powyższym zakresie. 
 
Pytanie nr 23  
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę konstrukcji głównej hali: słupów żelbetowych oraz dźwigara 
kratowego na konstrukcję stalową wykonaną z blachownic? 
Odpowiedź: 
Nie.  
 
Pytanie nr 24  
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji instalacji wentylacji o uzupełnienie wymiarów kanałów na 
rysunkach 34S 00003 i 34S 00004, nie wszystkie kanały mają opisane wymiary-przekrój. 
Odpowiedź: 
Wykonanie zgodnie z załączona dokumentacją. Szczegóły w projekcie wykonawczym, leżącym po 
stronie Wykonawcy. 
 
Pytanie nr 25  
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o przekrój przez centrale i pionowe odcinki kanałów oraz 
opisanie znaczenia graficznego aparatów nawiewnych i wywiewnych na rysunku 34S 00003-część 
socjalna (zawory wentylacyjne, nawiewniki wirowe, kratki wentylacyjne). 
Odpowiedź: 
Wykonanie zgodnie z załączona dokumentacją. Szczegóły w projekcie wykonawczym, leżącym po 
stronie Wykonawcy. 
 
Pytanie nr 26  
Prosimy o potwierdzenie, że w zakres kanalizacji deszczowej wchodzi odprowadzenie do istniejącej 
studni D10 i po za tym nie ma do wykonania innych sieci zewnętrznych i ich uzbrojenia. 
Odpowiedź: 
Wykonanie zgodnie z dokumentacją budowlaną załączoną przez Zamawiającego.  
Wykonanie projektu wykonawczego leży po stronie Wykonawcy.  
 
Pytanie nr 27  
Prosimy o potwierdzenie, że w zakres kanalizacji sanitarnej wchodzi odprowadzenie do istniejącej 
studni S1 i po za tym nie ma do wykonania innych sieci zewnętrznych i ich uzbrojenia. 
Odpowiedź: 
Wykonanie zgodnie z dokumentacją budowlaną załączoną przez Zamawiającego.  
Wykonanie projektu wykonawczego leży po stronie Wykonawcy.  
 
Pytanie nr 28  
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunek z zaznaczonymi miejscami poboru wody zimnej i 
ciepłej oraz czynnika dla instalacji co i ct lub podanie długości orurowania i średnic i podanie jego 
uzbrojenia. 
Odpowiedź: 
Wykonanie zgodnie z dokumentacją budowlaną załączoną przez Zamawiającego.  
Wykonanie projektu wykonawczego leży po stronie Wykonawcy.  
 
Pytanie nr 29  
Prosimy o podanie średnic rur ogrzewania podłogowego w części socjalnej hali tenisowej. 
Odpowiedź: 



Wykonanie zgodnie z dokumentacją budowlaną załączoną przez Zamawiającego.  
Wykonanie projektu wykonawczego leży po stronie Wykonawcy.  
 
Pytanie nr 30  
Prosimy o potwierdzenie, że natryski nie będą wyposażone w kabiny z brodzikiem. 
Odpowiedź: 
Natryski nie będą wyposażone w kabinę z brodzikiem 
Ponadto, należy przewidzieć odwodnienie liniowe w części prysznicowej oddzielające od części 
umywalkowej. 
 
Pytanie nr 31  
Prosimy o podanie typu armatury spłukującej pisuarów. Czy pisuary mają być na stelażu ? 
Odpowiedź: 
Tak, pisuary na stelażu. Armatura spłukująca pisuar zgodna z systemem stelażu. Powyższe 
wyposażenie do akceptacji Zamawiającego.  
 
Pytanie nr 32  
Czy studnia D10 jest studnią rozprężną. Mowa o niej w opisie kanalizacji deszczowej ? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z dokumentacją budowlaną załączoną przez Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 33  
Prosimy o potwierdzenie, że baterie czasowe natryskowe i umywalkowe będą w wersji z przyciskiem-
mechaniczne. 
Odpowiedź: 
Tak.  
 
Pytanie nr 34  
Czy baterie natryskowe mają być w wersji podtynkowej antywandal ? 
Odpowiedź: 
Tak.  
 
Pytanie nr 35  
Czy baterie umywalkowe mają być w wersji antywandal ? 
Odpowiedź: 
Tak.  
 
Pytanie nr 36  
Czy zakres zamówienia obejmuje elementy odwodnienia terenu przyległego, jeżeli tak to prosimy o 
szczegóły. 
Odpowiedź: 
Wykonanie zgodnie z dokumentacją załączoną przez Zamawiającego.  
 
Pytanie nr 37  
Prosimy o potwierdzenie, że zbiornik retencyjny nie jest przedmiotem zamówienia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, zbiornik nie jest przedmiotem zamówienia. 
 
Pytanie nr 38  
Prosimy o podanie parametrów kurtyn powietrznych. 
Odpowiedź: 
kurtyna mała: 
L=1125 mm 
230V 
170W 
kurtyna duża: 
L=1580 mm 
230V 
250W 
 
 
 



Pytanie nr 39  
Specyfikacja Techniczna zakłada wycinkę i karczowanie drzew, natomiast nigdzie w dokumentacji nie 
sprecyzowano ich liczby, wymiarów, ani powierzchni jaką zajmują. Prosimy o sprecyzowanie, jaka 
liczba drzew jest do wycięcia i do wykarczowania z podaniem ich wymiarów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie posiada inwentaryzacji drzew. Obszar objęty wycinką zajmuję powierzchnię ok. 7000 
m2. 
 
Pytanie nr 40  
W udostępnionej dokumentacji brakuje oznaczenia rzędnych terenu. Nie ma również warstwic, co 
uniemożliwia prawidłowe oszacowanie ilości robót ziemnych i ich bilansu. Prosimy o dostarczenie 
dokumentacji, na podstawie której możliwe będzie skalkulowanie robót ziemnych. 
Odpowiedź: 
Wykonanie zgodnie z dokumentacją załączoną przez Zamawiającego.  
 
Pytanie nr 41  
Prosimy o zamieszczenie legendy do rysunków z branży elektrycznej, w celu określenia rodzaju opraw 
przyjętych w projekcie budowlanym lub o podanie wykazu opraw 
Odpowiedź: 
Wykonanie zgodnie z projektem budowlanym. Uszczegółowienie na etapie projektu wykonawczego. 
Zaproponowane oprawy wymagają akceptacji Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 42  
Czy budynek ma posiadać oświetlenie elewacyjne? Jeżeli tak, prosimy o zamieszczenie widoku 
elewacji i wykazu opraw. 
Odpowiedź: 
Obiekt ma posiadać oświetlenie elewacyjne. Wykonanie zgodnie z projektem budowlanym. 
Uszczegółowienie na etapie projektu wykonawczego. Zaproponowane oświetlenie wymaga akceptacji 
Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 43  
Prosimy o zamieszczenie podkładu geodezyjnego, w celu określenia ilości robót związanych z 
ewentualnymi kolizjami i przekładkami. 
Odpowiedź: 
Wykonanie zgodnie z dokumentacją budowlaną załączoną przez Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 44  
Jaką wydajność, parametry kurtyn powietrznych należy uwzględnić w wycenie? 
Odpowiedź: 
Patrz pytanie nr 38. 
 
Pytanie nr 45  
Jakie siedziska trybun należy wycenić (materiał, wysokość)? 
Odpowiedź: 
Trybuny pozostają w zakresie Zamawiającego.  
 
Pytanie nr 46  
Prosimy o zamieszczenie planu hali sportowej z zaznaczeniem lokalizacji złącza ZK2. Brak danych 
uniemożliwia określenie kosztów doprowadzenia zasilania z ZK2. 
Odpowiedź: 
Lokalizacja złącza ZK2 – przy głównym wejściu do budynku – do hali LA (na zewnątrz pom. 0.01) 
Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ poprzez dodanie rysunku. 
 
Pytanie nr 47 
Ile szafek szatniowych należy wycenić? 
Odpowiedź: 
Komplet – zgodnie z projektem budowlanym  
 
Pytanie nr 48  
Jaki system zamykania szafek szatniowych należy przyjąć do wyceny? 
Odpowiedź: 
Zamawiający przewiduję szafki zamykane  z zamkiem systemowym z kluczem master (3 komplety). 



 
Pytanie nr 49  
Czy w zakres wchodzi oświetlenie zewnętrzne typu lampy parkowe? Jeżeli tak, prosimy i 
zamieszczenie planu zagospodarowania, podania typów, wymagań materiałowych. 
Odpowiedź: 
Wykonanie zgodnie z projektem budowlanym. Uszczegółowienie na etapie projektu wykonawczego. 
Zaproponowane lampy wymagają akceptacji Zamawiającego.  
 
Pytanie nr 50  
Projekt nie zawiera informacji na temat ławek, koszy, stojaków elementów małej architektury. Jeżeli 
należy uwzględnić w wycenie, prosimy o podanie ilości, materiałów (przykładowych rozwiązań). 
Odpowiedź: 
Uszczegółowienie na etapie projektu wykonawczego. Wykonanie projektu wykonawczego leży po 
stronie Wykonawcy.  
 
Pytanie nr 51  
Czy i ile stanowisk sędziowskich należy wycenić? 
Odpowiedź: 
Trzy (3). 
 
Pytanie nr 52  
Czy suszarki do włosów i rąk mają być wykonane w plastiku czy stali nierdzewnej? 
Odpowiedź: 
W stali nierdzewnej. 
 
Pytanie nr 53  
Prosimy o uszczegółowienie wymogów, zakresu dla systemu kontroli dostępu. Brak informacji o 
istniejącym systemie ESOK oraz wymaganego zakresu robót uniemożliwia określenie kosztu dla tego 
systemu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający posiada System Arena online firmy SPORTDATA Sp. z o. o.  
Po stronie Wykonawcy leży integracja projektowanego systemu na poziomie sprzętowym jak 
i programowym z istniejącym systemem zamawiającego. 
 
Wymagane przypadki zużycia zgodne z SIWZ 
 
Zamawiający wymaga aby zaoferowane rozwiązanie Wykonawcy umożliwiało realizację 
zdefiniowanych usług w istniejącym Systemie Zamawiającego poprzez opisane przez Zamawiającego 
przypadki użycia w SIWZ, tj. dostęp do zdefiniowanej strefy administracyjnej w istniejącym Systemie 
Zamawiającego (zwolnienie mechanizmu blokady przypisanych drzwi do danej strefy) następuje 
wyłączenie po weryfikacji uprawnień w Systemie poprzez przyłożenie karty Mifare (13,56 MHz) do 
projektowanego czytnika. 
 
Sposób oraz koszt integracji leży po stronie Wykonawcy  
 
Uwaga: 
Po stronie Wykonawcy leży zapewnienie, że w złożonej ofercie Wykonawcy, Wykonawca uwzględnił 
wszystkie koszty związane z pozyskaniem informacji na temat istnienia technicznych możliwości 
doprowadzenia do fizycznego połączenia istniejącego Systemu Zamawiającego w ramach realizacji 
Przedmiotu Zamówienia.   
Komunikacja z Producentem istniejącego Systemu Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy. 
Wykonawca ma obowiązek uwzględnić wszystkie koszty pozyskania wiedzy i niezbędnej dokumentacji 
lub/i licencji dotyczącej istniejącego Systemu Zamawiającego, w celu integracji.  
Wykonawca winien w ofercie również uwzględnić koszty wykonania integracji oferowanego 
rozwiązania.  
 
Pytanie nr 54  
Prosimy o zamieszczenie planu wskazującego lokalizację pomieszczenia 0.03 w celu określenia ilości 

robót związanych z ułożeniem światłowodu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ poprzez dodanie rysunku. 
 



Pytanie nr 55  
Czy Zamawiający w celu wykazania spełnienia warunków posiadania wiedzy i doświadczenia 
dopuszcza zmianę pierwszego z warunków na wykonanie jednej roboty budowlanej,  polegającej na 
wykonaniu obiektu sportowego z jednym kortem tenisowym o wartości minimum 4 000 000 zł 
Odpowiedź: 
Nie  

 
Pytanie nr 56  
Specyfikacja techniczna opisuje nasadzenia według projektu zagospodarowania przestrzennego. W 
projekcie nie zaznaczono żadnych nasadzeń. Prosimy o sprecyzowanie projektu zagospodarowania w 
zakresie nasadzeń, określenia powierzchni nasadzeń oraz liczby i rodzajów roślin. 
Odpowiedź: 
Nie przewiduje się nasadzeń drzew. Tereny w obszarze inwestycji należy wysiać trawą.  
 
Pytanie nr 57  

Prosimy o dołączenie wymienionych w punkcie 5.2 Opisu projektu drogowego rysunków. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ poprzez dodanie rysunków. 
 
Pytanie nr 58  
Zgodnie z zapisem w opisie zagospodarowania terenu (pkt. 3.5.2) planowana inwestycja koliduje z 

istniejącym drzewostanem. Prosimy o informację czy wycinka drzew jest po stronie Wykonawcy.  

Odpowiedź: 
Tak.  
 
Pytanie nr 59  

Jaką ilość drzew należy wyciąć na terenie inwestycji? 

Odpowiedź: 

Powierzchnia objęta wycinką to ok 7000m2 

 

Pytanie nr 60  
Czy Zamawiający posiada decyzję o pozwoleniu na wycinkę? 

Odpowiedź: 
Tak. 

 

Pytanie nr 61  

Po czyjej stronie są koszty wycinki? 

Odpowiedź: 

Po stronie Wykonawcy.  

 

Pytanie nr 62  

W punkcie 3.8.2 opisu projektu architektoniczno-budowlanym opisane są typy wykończenia ścian i 

sufitów, nie jest jednak określone, które należy zastosować w danym pomieszczeniu. Prosimy o 

uzupełnienie. 

Odpowiedź: 

Wykonanie zgodnie z projektem budowlanym (opisane na str. 24). Uszczegółowienie na etapie 

projektu wykonawczego. 

 

Pytanie nr 63  

Czy w zakresie Wykonawcy jest dostarczenie trybun z siedziskami? 

Odpowiedź: 

Nie.  

 

Pytanie nr 64  

Na terenie na którym planowana jest inwestycja występują duże różnice poziomu terenu, należy 

wykonać nasyp pod halę tenisową. Czy Zamawiający posiada bilans robót ziemnych do wykonania? 

Jeśli tak, prosimy o udostępnienie (wg wstępnych szacunków to ok. 1200 m3 gruntu). 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie posiada bilansu robót ziemnych.  



Wykonanie zgodnie z projektem budowlanym.  

 

Pytanie nr 65  

Czy nawierzchnia akrylowa musi posiadać dokumenty potwierdzające niepalność i oznakowanie CE? 

Odpowiedź: 

Nawierzchnia musi posiadać wszelkie dokumenty i materiały do wybudowania oraz do odbioru obiektu 

w celu przekazania do użytkowania.  

 

Pytanie nr 66  
Dokumentacją przetargowa roboty budowlanej „Budowa hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem 
terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze” zawiera zapis (załącznik nr 11 Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia): „Zaprojektowaną instalację teletechniczną należy połączyć z istniejącą szafą 
teletechniczną w pomieszczeniu 0.03 przyległej hali lekkoatletycznej kablem światłowodowym 
instalacyjnym OM3, 8G” 

 
Pytanie: Prosimy o podanie szacunkowej długości przyłącza, wymagań dotyczących sposobu 
ułożenia kabla światłowodowego, typów złącz jakimi należy zakończyć kabel światłowodowy 
oraz czy w pomieszczeniu 0.03 przyległej hali lekkoatletycznej należy przewidzieć panel 
światłowodowy w istniejącej szafie dystrybucyjnej. 
 

Odpowiedź: 
Projektowany kabel światłowodowy należy zakończyć po obu stronach projektowanym panelem 
światłowodowym ze załączamy typu SC (duplex) Odległość między punktami dystrybucyjnymi wynosi 
ok. 120m.  
Przewód należy prowadzić w listwie instalacyjnej nad zabudową kasetonową, podejścia do szaf 
dystrybucyjnych - podtynkowo. 
 
Pytanie nr 67  
Dokumentacją przetargowa roboty budowlanej „Budowa hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem 
terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze” zawiera zapis (załącznik nr 11 Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia): „Kamera IP zewnętrzna/wewnętrzna min. 16 sztuk Parametry techniczne nie 
gorsze niż: • Przetwornik 1/3" min .2 Mpx” 

 
Pytanie: Czy Zamawiający posiada obecnie system monitoringu IP z którym należy 
zintegrować nowoprojektowany system telewizji dozorowej? Czy do integracji (możliwość 
użycia jednej aplikacji do podglądu obrazu z istniejących i nowoprojektowanych kamer IP) 
wystarczy dostarczenie kamer pracujących w standardzie ONVIF (Open Network Video 
Interface Forum). Czy kamery zewnętrzne mają zostać wyposażone w oświetlacze IR 
(podczerwieni). Jeżeli tak, prosimy o podanie minimalnych wymagań dotyczących 
oświetlacza. Czy Zamawiający może określić zakres ogniskowych dla kamer wewnętrznych / 
zewnętrznych (maksymalny / minimalny kąt obserwacji)? 

 
Odpowiedź: 
Tak, projektowany system należy zintegrować z obecnym systemem monitoringu IP w hali 
lekkoatletycznej.  
TAK, Zamawiający dopuszcza użycie jednej aplikacji do podglądu obrazu  z istniejących  
i projektowanych kamer IP, wykorzystując standard ONVIF.  
Kamery zew. należy dostarczyć z oświetlaczem IR o zakresie min 30m.  a wew. o zakresie min. 10m 
w obudowie wandalodpornej. 
Kamery wew. i zew. powinny być wyposażone w obiektywy zmienno-ogniskowe o zakresie regulacji 
od 2,8-10mm. 
 
Pytanie nr 68  
Dokumentacją przetargowa roboty budowlanej „Budowa hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem 
terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze” zawiera zapis (załącznik nr 11 Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia): „Kamera IP zewnętrzna/wewnętrzna min. 16 sztuk Parametry techniczne nie 
gorsze niż: • Przetwornik 1/3" min .2 Mpx” 

 
Pytanie: Istnieje rozbieżność pomiędzy częścią rysunkową, a zapisami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia w zakresie ilości kamer. Prosimy o potwierdzenie ilości kamer, które 
należy zamontować w obiekcie oraz podanie ich rozmieszczenia na obiekcie. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Network_Video_Interface_Forum
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Network_Video_Interface_Forum


 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga montażu ilości kamer zgodnie z wymaganiami SIWZ: 
Hala tenisowa - 10 kamer zew., 3 kamery wew. zgodnie z załączonym rysunkiem 34T 00001 Plan 
instalacji teletechnicznych, rzut przyziemia. PROJEKT BUDOWLANY. 
Pozostał  trzy sztuki kamer zlokalizowane w przyległej istniejącej hali lekkoatletycznej, zgodnie  
z  załączonym rzutem - projekt budowlany / elektryka, plan instalacji CCTV  nr rys. 56T 00001 
Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ poprzez dodanie rysunku/rzutu. 

 
Pytanie nr 69  
Dokumentacją przetargowa roboty budowlanej „Budowa hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem 
terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze” zawiera zapis (załącznik nr 11 Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia): „Rejestrator cyfrowy Parametry techniczne nie gorsze niż: • Podgląd na 
żywo w czasie rzeczywistym dla min. 16 kamer • W przypadku awarii zasilania wymagane 
podtrzymanie zasilania dla CCTV min. 1h.” 

 
Pytanie: Zamawiający nie określił minimalnej ilości klatek dla „podglądu na żywo w czasie 
rzeczywistym” dla rejestratora. Prosimy o podanie tego parametru. 
Zamawiający nie określił minimalnego czasu nagrywania dla systemu. Prosimy o podanie tego 
parametru. 
Czy do integracji (możliwość użycia jednej aplikacji do podglądu obrazu z istniejących i 
nowoprojektowanych kamer IP), jeżeli tak prosimy o wskazanie urządzeń aktualnie 
posiadanych przez Zamawiającego. 
Zamawiający przy opisie rejestratora zawarł informację dotyczącą zasilania 1h – prosimy o 
potwierdzenie, że czas podtrzymania dotyczy rejestratora oraz wszystkich kamer. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga podgląd na żywo jakości Full HD min. 20 klatek/s ze wszystkich 16 kamer. 
Rejestrator z obsługą min. 16 kamer o rozdzielczości min. 2 Mpx, możliwość zapisu dla 16 kamer min. 
14 dni w rozdzielczości Full HD przy min. 6 klatkach/s z wykorzystaniem kodeka h264, dla zapisu 
ciągłego.  
Zamawiający potwierdza, że czas potrzymania min. 1h dotyczy całego systemu CCTV.  
Pozostałe informację zawarte są w odpowiedzi na pytanie nr 67. 
 
Pytanie nr 70  
Dokumentacją przetargowa roboty budowlanej „Budowa hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem 
terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze” zawiera zapis (załącznik nr 11 Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia): „8.4.7 Próby i odbiór prac • podgląd obrazu z kamer w GPD” 

 
Pytanie: Prosimy o doprecyzowanie wymagań dotyczących prób i odbioru prac. Czy 
Zamawiający wymaga uzyskania obrazu z kamer umieszczonych w GPD? Jeżeli tak, prosimy 
o podanie ich parametrów w celu ich integracji z nowoprojektowanym systemem. 

 
Odpowiedź: 
Zaoferowane rozwiązanie Wykonawcy musi umożliwiać podgląd z projektowanych kamer w 
istniejącym pkt GPD.  
 
Pytanie nr 71  
Dokumentacją przetargowa roboty budowlanej „Budowa hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem 
terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze” zawiera zapis (załącznik nr 11 Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia): „Okablowanie strukturalne posiada topologię gwiazdy z jednym Głównym 
Punktem Dystrybucyjnym – GPD (budynek CRS pomieszczenie BA002 w serwerowni głównej), 
istniejącym pośrednim punktem dystrybucyjnym (LPD pom.006 pokój trenerów) – całość połączyć z 
projektowanym punktem dystrybucji przez punkt LPD.” 

 
Pytanie: Prosimy o doprecyzowanie zapisów – czy punkt LPD jest istniejący, czy 
projektowany. Jeżeli istniejący, czy posiada wystarczającą ilość miejsca na dołożenie 
dodatkowych linii LAN w istniejących panelach dystrybucyjnych. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza,  że punkt LPD w pomieszczeniu 006 pokój trenerów jest projektowany  
a LPD w pomieszczeniu dyżurnego 003 jest istniejący. 



 
Dostawa paneli dystrybucyjnych na potrzeby realizacji zamówienia  po stronie Wykonawcy.  
Pytanie nr 72  
Dokumentacją przetargowa roboty budowlanej „Budowa hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem 
terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze” zawiera zapis (załącznik nr 11 Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia): „Puste miejsca w panelu wyposażone złączami aktywnymi RJ45.” 

 
Pytanie: Prosimy o doprecyzowanie zapisów – złącza RJ45 są elementami pasywnymi 
systemu okablowania strukturalnego. Prosimy o podanie parametrów technicznych oraz 
funkcji „aktywnych złącz RJ45”. 

Odpowiedź: 
Tak, zamawiający potwierdza złącza RJ45 są elementami pasywnymi. Parametry techniczne zgodnie 
z SIWZ.  
 
Pytanie nr 73  
Dokumentacją przetargowa roboty budowlanej „Budowa hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem 
terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze” zawiera zapis (załącznik nr 11 Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia): „Centralę alarmową podłączyć do sieci LAN w punkcie LPD poprzez interfejs 
zgodny z Ethernet.” 

 
Pytanie: Prosimy o doprecyzowanie zapisów – jakie funkcje ma zapewnić połączenie z siecią 
Ethernet? Czy Zamawiający posiada system z którym chce zintegrować system sygnalizacji 
włamania i napadu? Jeżeli tak, prosimy o podanie typów obecnie stosowanych urządzeń oraz 
funkcji, które mają być realizowane poprzez sieć Ethernet. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby centrala alarmowa była fabrycznie wyposażona w moduł  eternetowy. 
Centralę skonfigurować w taki sposób aby możliwe było zarzadzanie centralą z punktu GPD.  
 
Pytanie nr 74  
Dokumentacją przetargowa roboty budowlanej „Budowa hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem 
terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze” zawiera zapis (załącznik nr 11 Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia): „Integracja z systemem e-usług, umożliwiająca sprzedaż usług na wybranym 
obiekcie oraz dostęp do tych usług za pomocą karty klienta.” 

 
Pytanie: Prosimy o doprecyzowanie zapisów – jakie system e-usług posiada Zamawiający? 
Czy Wykonawca ma dostarczyć jakieś elementy „umożliwiające sprzedaż usług na wybranym 
obiekcie”? 

Odpowiedź: 
System e-usług zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 53. 
Tak, Zamawiający wymaga dostawy wszystkich elementów umożliwiających wykonanie przez 
Wykonawcę wymaganej integracji oferowanego rozwiązania Wykonawcy z istniejącym Systemem 
Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 75  
Dokumentacją przetargowa roboty budowlanej „Budowa hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem 
terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze” zawiera zapis (załącznik nr 11 Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia): „obsługa standardowych kart 125 kHz/13,56 MHz – zgodny z istniejącym 
systemem ESOK” 

 
Pytanie: Prosimy o dołączenie dokumentacji technicznej systemu ESOK z którym należy 
zintegrować system kontroli dostępu lub podaniu informacji, które pozwolą na oszacowanie 
Wykonawcy kosztów w zakresie integracji z systemem ESOK. Prosimy o informację, czy w 
przyległej hali znajduje się system kontroli dostępu i czy należy przewidzieć włączenie 
nowoprojektowanego systemu do systemu przyległej hali. 

 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedz na pytanie nr. 53. 
 
TAK, zamawiający posiada system KD w przyległej hali. Zamawiający  dopuszcza realizacje poprzez 
połączenie projektowanego rozwiązania Wykonawcy z istniejącym systemem KD w hali 



lekkoatletycznej, nie zwalnia to Wykonawcy z konieczności integracji rozwiązania z istniejącym 
systemem Arena Online Zamawiającego.  
 
Pytanie nr 76  
Prosimy o informację czy projektowany punkt dystrybucyjny należy wyposażyć w urządzenia aktywne. 
Jeśli tak prosimy o podanie specyfikacji urządzenia.  
Odpowiedź: 
Tak, pkt dystrybucyjny należy wyposażyć w projektowane urządzenia aktywne 
 
Punkt dystrybucyjny należy wyposażyć w urządzenie aktywne. 
Parametry techniczne nie gorsze niż: 
Architektura sieci LAN: Gigabit Ethernet. 
Liczba portów 1000BaseT (RJ45): min. 24 sztuk. 
Liczba gniazd uplink Small Form-Factor Plugable (SFP): min. 4 szt. 
Porty komunikacji: USB lub inny. 
Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja:  
a)    DHCP Client,  
b)    DHCP Server,  
c)    FTP,  
d)    HTTP,  
e)    ICMP,  
f)    IP Multicast,  
g)    IPv4 - Internet Protocol v4, 
h)    IPv6 - Internet Protocol v6,  
i)    RMON - Remote Monitoring,  
j)    RMON II - Remote Monitoring ver. 2,  
k)    SNMP - Simple Network Management Protocol,  
l)    SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2,  
m)    Telnet. 
Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu:  
a)    ACL bazujący na adresach IP i typie protokołu,  
b)    ACL bazujący na adresach MAC,  
c)    IEEE 802.1x - Network Login,  
d)    IEEE 802.1x - Network Login (MAC-based Access Control),  
e)    IEEE 802.1x - Network Login (Port-based Access Control),  
f)    RADIUS - zdalne uwierzytelnianie użytkowników. 
Obsługiwane protokoły i standardy:  
a)    IGMP - Internet Group Management Protocol,  
b)    IP multicast,  
c)    IP QoS,  
d)    IPv4,  
e)    IPv6,  
f)    Jumbo frame support,  
g)    RADIUS,  
h)    SNMPv3,  
i)    DHCP, 
j)    LACP (Link Aggregation Control Protocol). 
Rozmiar tablicy adresów MAC: min. 8000. 
Algorytm przełączania: Store-and-Forward. 
Przepustowość: min. 77,4 mpps. 
Bufor pamięci: min. 128 MB. 
Możliwość łączenia w stos: Tak.  
Dodatkowe informacje: Power over Ethernet Plus (PoE+). 
Urządzenie aktywne sieciowe należy wyposażyć w moduły MiniGBIC/SFP 1000BaseSX (LC): min. 4 
sztuki. 
 
Dla Urządzenia aktywnego sieciowego należy dostarczyć: 
min. 2 sztuki kabli światłowodowych krosowych 
 
Pytanie nr 77  
Z uwagi na treść zapisów SIWZ dot. możliwych przypadków zmiany umowy, prosimy o potwierdzenie, 
iż użyty przez Zamawiającego wyraz „dopuszcza” w odniesieniu do przesłanki zmiany umowy w 



przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT oznacza, iż w przypadku ustawowej zmiany stawki 
podatku VAT wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie w drodze aneksu do 
umowy. 
Odpowiedź: 
Katalog zmian określony w niniejszym postepowaniu (projekcie umowy) nie przewiduje powyższych 
zmian.  

 
 
Pytania wraz z odpowiedziami stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić w składanej 

ofercie. 
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