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 Zielona Góra, 06.09.2017 r. 

Nr Sprawy: A.2300.5.2017 
           Wykonawcy 
 zainteresowani udziałem  
      w nw. postępowaniu 
 

   

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

kompleksu sportowo-rekreacyjnego basketball przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze” 

 
 Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Zamawiający przekazuje treść zapytań wniesionych do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami:  

 
Pytanie nr 1  

Wnosimy o wykreślenie zapisu § 4 ust. 16 projektu umowy, przedmiotowy zapis nie koreluje  

z brzmieniem § 14 ust.2 przedmiotowej umowy ponieważ zgodnie z jego treścią „Dokumentacja 

wykonawcza leżąca po stronie Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego w pełnym 

zakresie i nie może być realizowana przed pisemnym jej zatwierdzeniem”. Zgodnie z postanowieniami 

udostępnionego projektu umowy stanowiącego załącznik nr 1.4 do SIWZ, projekt wykonawczy 

Wykonawca opracuje na bazie przekazanego i zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu 

budowlanego na którego podstawie została wydana decyzja nr 305/2017 tj.  pozwolenie na budowę 

z dnia 12.05.2017r. Ponadto Zamawiający próbuje zdjąć odpowiedzialność z osób które są jego 

przedstawicielami i działają na jego zlecenie. Zgodnie z brzmieniem § 4 projektu umowy osoby te 

biorą czynny udział w procesie powstawania przedmiotowego projektu wykonawczego poprzez 

wszelkie konsultacje ( do którego Wykonawcę obligują postanowienia umowy § 4 ust. 5 projektu 

umowy) z inspektorem nadzoru jak również nadzorem autorskim (Wykonawcami/autorami projektu 

budowlanego). Zgodnie z ust. 6 przedmiotowego paragrafu Wykonawca ma obowiązek przedstawić 

Inspektorowi Nadzoru każdy Projekt Wykonawczy do weryfikacji, ust. od 7 do ust. 11§ 4 mówią iż 

Inspektor nadzoru jak i zresztą nadzór autorski mogą wnieść uwagi do projektu wykonawczego, 

a Wykonawca ma obowiązek je uwzględnić, natomiast w przypadku braku uwag ze strony 

przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawca w imieniu Zamawiającego wystąpi do gestorów sieci 

o uzgodnienie albo akceptację Projektu Wykonawczego. 

Naszym zdaniem nie można obarczyć odpowiedzialnością za wady czy też błędy w projekcie 

wykonawczym jedynie Wykonawcę, pomijając przedstawicieli Zamawiającego, gdyż takie 

ukształtowanie obowiązków umownych Stron umowy, o roboty budowlane zawartej w ramach 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest sprzeczne z prawem z następujących 

przyczyn. 

 Zgodnie z zasadą swobody umów wyrażoną w art. 3531 k.c. Strony zawierające umowę mogą ułożyć 

stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości 

(naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Konsekwencją ułożenia stosunku 

prawnego z przekroczeniem zasady swobody umów jest bezwzględna nieważność czynności prawnej 

na podstawie art. 58 k.c. Stosownie do art. 473 § 1 k.c. „Dłużnik może przez umowę przyjąć 

odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu 

oznaczonych okoliczności, za które na mocy ustawy odpowiedzialności  nie ponosi.” Jednak 

z komentarza do tego przepisu wynika, że dłużnik na podstawie art. 473 k.c. nie może przejąć na 

siebie odpowiedzialności za okoliczności dotyczące wierzyciela. Dodatkowo oznacza to również 

przerzucenie na Wykonawcę odpowiedzialności za nienależyte wykonanie projektu budowlanego 

przez projektanta działającego na zlecenie Zamawiającego, nie związanego z Wykonawcą żadnym 

stosunkiem umownym, w oparciu o który Wykonawca mógłby poszukiwać rekompensaty z tytułu 

przyjętej wobec Zamawiającego odpowiedzialności za skutki wad projektu budowlanego, na podstawie 
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którego został opracowany projekt Wykonawczy i zatwierdzony przez przedstawicieli Zamawiającego. 

Przyjęcie przez Wykonawcę odpowiedzialności w tym zakresie jest w świetle art. 473 § 1 k.c. 

niedopuszczalne.  

Mając powyższe na uwadze wnosimy jak w zdaniu pierwszym. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 4 ust. 6 projektu umowy Inspektor Nadzoru nie jest 

upoważniony do  zmiany rozwiązań przyjętych w Projekcie Wykonawczym. Na podstawie ww. zapisu 

projektu umowy Inspektor Nadzoru jest upoważniony do zgłoszenia do Projektu Wykonawczego 

wyłącznie zastrzeżeń, przedstawiając uzasadnienie techniczne swojego stanowiska, m.in. 

w przypadku niewystarczającego zakresu dokładności bądź szczegółowości Projektu Wykonawczego. 

Autorem szczegółowych rozwiązań technicznych w postaci poprawek lub uzupełnień Projektu 

Wykonawczego pozostaje Wykonawca, który odpowiada za jego prawidłowość. 

 

Pytanie nr 2 

Prosimy o potwierdzenie że oświadczenie o uzyskaniu koniecznych informacji i o zapoznaniu się  

z warunkami technicznymi budowy oraz obszarem przyległym, a także okoliczności i uwarunkowania 

mające znaczenie dla wykonania Przedmiotu Umowy wynikające z lokalizacji zostały przez 

Wykonawcę uwzględnione w ofercie (§5 ust. 1 projektu umowy) dotyczy tylko tych informacji, które 

Wykonawca mógł obiektywnie pozyskać w toku wizji lokalnej i na podstawie dokumentacji budowlanej 

dostarczonej przez Zamawiającego na etapie postępowania przetargowego?  

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza, że oświadczenie o uzyskaniu koniecznych informacji i o zapoznaniu się 

z warunkami technicznymi budowy oraz obszarem przyległym, a także okoliczności i uwarunkowania 

mające znaczenie dla wykonania Przedmiotu Umowy wynikające z lokalizacji dotyczy tylko tych 

informacji, które Wykonawca mógł obiektywnie pozyskać w toku wizji lokalnej i na podstawie 

dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego na etapie postępowania przetargowego. 

 

Pytanie nr 3 

W związku z treścią §6 ust. 1 pkt.2 projektu umowy, prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający 

dysponuje prawomocnym pozwoleniem na wycinkę drzew. 

Jeżeli pozwolenie takie nie zostało wydane, prosimy o określenie po czyjej stronie będzie wykonanie 

inwentaryzacji dendrologicznej i uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew, koszty wycinki i utylizacji 

drzewostanu oraz kto pokryje związane z tym koszty? 

Jednocześnie informujemy,  że w okresie od marca do października  w przypadku wystąpienia na 

drzewach gatunku ptaków będących pod ochroną   wycinka wyżej wymienionego drzewostanu  będzie 

niemożliwa do czasu zakończenia okresu lęgowego ptaków. Czy Zamawiający potwierdza, że 

w przypadku, gdy niemożność dokonania wycinki drzew w tym okresie uniemożliwi wykonywania robót 

wchodzących w zakres przedmiotu umowy w tym okresie, termin wykonania Przedmiotu Umowy 

zostanie odpowiednio przedłużony? 

Odpowiedź 

§ 6 ust. 1 pkt 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie: 
„wykona prace przygotowawcze, o których w art. 41 ust. 2 Prawa budowlanego wraz z wycinką drzew 
i krzewów, w tym inwentaryzację dendrologiczną oaz uzyska zezwolenie na wycinkę drzew. Opłaty 
wynikające z zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów albo koszty nasadzeń zastępczych poniesie 
Zamawiający”. 
 
Do § 26 ust 1 pkt 2 projektu umowy dodaje się ppkt k) o treści: 
„- zaszła konieczność wstrzymania prac na skutek zakazów wynikających z przepisów powszechnie 
obowiązujących” 
 

Pytanie nr 4 

Prosimy o potwierdzenie, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów 

i okoliczności związanych z realizacji przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do 

oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji oraz dokonanej wizji 
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lokalnej terenu budowy, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie 

oferowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od 

wskazanych w dokumentacji warunków gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnienia się 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz że 

w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności do umowy 

zostanie wprowadzona zmiana zwiększająca przedmiot zamówienia o roboty dodatkowe, za które 

wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.  

Objęcie zakresem przedmiotu umowy o zamówienie publiczne robót nieprzewidzianych  

w dokumentacji projektowej, a zatem niemożliwych 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. 

Odpowiedź 

Wynagrodzenie przewidziane w § 7 projektu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu 

art. 632 Kodeksu cywilnego, który stanowi: § 1. 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. § 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany 

stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie 

rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.” Zamawiający w zakresie 

nieuregulowanym zapisami umowy będzie posiłkował się zapisami Kodeksu Cywilnego. 

Ewentualną potrzebę zmiany umowy w zakresie realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót 

budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym 

Zamawiający będzie oceniał w świetle art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Pytanie nr 5 

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 

Zamawiający potwierdza, że w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca będzie mógł powierzać  
podwykonawcom także inne zakresy robót, które nie zostały podane w ofercie jako zakresy rzeczowe 
robot, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, przy zachowaniu wymaganej 
w umowie procedury zgłaszania podwykonawców. 

Pytanie nr 6 

Prosimy o odpowiedź czy po stronie Wykonawcy jest dostarczenie oryginału wykonalnej decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji? 

Odpowiedź 

Tak, po stronie Wykonawcy jest dostarczenie oryginału wykonalnej decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie inwestycji. 

Pytanie nr 7 

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminów usunięcia wad 

ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi jak również podczas przeglądu ostatecznego przez strony 

w drodze uzgodnienia, jeżeli z przyczyn technicznych, technologicznych lub innych mających wpływ 

na możliwość usunięcia danej wady (np. złe warunki meteorologiczne, nie dostępność części 

zamiennej) usunięcie wady we wskazanych w tych zapisach umowy terminach nie będzie możliwe? 

Odpowiedź 

Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość. 

 

§ 21 ust. 5 projektu umowy otrzymuje brzmienie: 

„W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania 

stwierdzonych wad przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego”. 
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§ 16 ust. 6 pkt 4) projektu umowy otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w toku odbioru niewykonania lub nienależytego 

wykonania przez Wykonawcę jego zobowiązań wchodzących w zakres rękojmi lub gwarancji, 

w szczególności nienależytego wykonania robót lub prac innego rodzaju polegających na usunięciu 

wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji, Zamawiający będzie uprawniony do żądania 

należytego ich wykonania w wyznaczonym przez siebie terminie i to pomimo upływu okresu rękojmi 

i gwarancji, a Wykonawca będzie miał obowiązek ich wykonania. Niewykonanie tego żądania będzie 

uznawane przez Strony za uchybienie obowiązkom wynikającym z rękojmi i gwarancji i będzie 

podstawą naliczania kar umownych przewidzianych za niewykonanie tych obowiązków”.  

Pytanie nr 8 

Prosimy o odpowiedź czy w przypadku gdy wyniki badań o których mowa w §16 ust. 7 projektu umowy 

potwierdzą należyte wykonanie robót budowlanych przez Wykonawcę, Zamawiający pokryje koszty 

przeprowadzonych badań dodatkowych? 

Odpowiedź 

Tak, w takim przypadku Zamawiający pokryje koszty badań. 

Pytanie nr 9 
Prosimy o odpowiedź czy dowodem zapłaty, o którym mowa w § 17 ust. 5 projektu umowy może być 

potwierdzenie przelewu środków przez Wykonawcę (lub przez podwykonawcę) na rachunek 

bankowy danego podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) z określeniem tytułu przelewu 

wygenerowanego ze strony banku? 

W przypadku odmowy prosimy o odpowiedź jak ma postąpić Wykonawca w sytuacji, kiedy 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca pomimo otrzymania zapłaty, bezpodstawnie odmówi 

Wykonawcy lub Podwykonawcy podpisania  oświadczenia?  

Odpowiedź 

Zgodnie z § 17 ust. 5 projektu  umowy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktur, o których 

mowa w ust. 1, dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom, w szczególności kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawców 

lub dalszych Podwykonawców wraz z oryginałem oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy o uregulowaniu należności za roboty budowlane/dostawy/usługi wykonane przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.  

 

Egzekwowanie oświadczeń o uregulowaniu należności na rzecz podwykonawców lub dalszych 

wykonawców leży w gestii Wykonawcy, który powinien zadbać o umieszczenie stosownych zapisów 

w tym zakresie w umowie podwykonawczej. 

Pytanie nr 10 

W § 17 ust. 8 projektu umowy znajduje się stwierdzenie odnośnie terminu płatności:  

„Płatność za faktury częściowe odbywać się będzie w terminie 21 dni, a za fakturę końcową  

w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od dnia doręczenia faktury na adres odpowiednio określony 

w § 11 ust.4 pkt 1) przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze, 

z zastrzeżeniem § 15 ust. 4”.  

Informujemy, iż termin płatności określony od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego będzie 

oznaczał konieczność wysyłania faktur za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w celu dokładnego 

ustalenia terminu płatności i określenia czy zasadnym jest naliczanie karnych odsetek za jego 

niedotrzymanie. Pozostawienie zapisów zgodnie, z którymi faktury VAT będą płatne w terminie 21 dni 

(częściowe) i  30 dni ( końcowa) od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego będzie oznaczało 

każdorazowo konieczność ingerencji Wykonawcy w automatycznie wykonywane operacje przez 

systemy rozliczeniowo-księgowe, które określają termin płatności od daty wystawienia faktury. 

Ponadto może zaistnieć sytuacja, w której potwierdzenie otrzymania przez Zamawiającego faktury 

wpłynie do Wykonawcy już po złożeniu deklaracji podatkowych co spowoduje, iż zaistnieje niedopłata 

podatku VAT i konieczność dokonania stosownych korekt przedmiotowych deklaracji. Powyższe 

z kolei może zostać odebrane przez organy kontroli podatkowej jako celowe manipulowanie 
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Wykonawcy terminami płatności i spowodować odpowiedzialność karnoskarbową Wykonawcy z tego 

tytułu. W związku z powyższym wnosimy o zmianę powyższych zapisów tak aby termin płatności był 

określony na „ 21 dni ( częściowe) i 30 dni ( końcowa) od daty wystawienia faktury”. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmian w § 17 ust. 8 projektu umowy. 

Pytanie nr 11 

Zgodnie z § 17 ust. 9 wzoru Umowy, za termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy uważa 

się dzień „Za datę zapłaty należności wynikającej z faktur uznaje się dzień obciążenia rachunku 

adresata faktury”. 

Należy zwrócić uwagę, że postanowienie to w obecnym brzmieniu jest niezgodne z powszechną 

zasadą oraz linią orzecznictwa Sądu Najwyższego (por. uchwała SN z dn. 4 stycznia 1995 r. sygn. 

CZP 164/94), w myśl których za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego w postaci bezgotówkowej 

uważa się dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela (tu Wykonawcy), a nie dzień obciążenia 

rachunku bankowego dłużnika (tu Zamawiającego). Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi 

zgodę na zmianę powyższego zapisu i uzna dniem zapłaty dzień wpływu kwoty należnej na  rachunek 

bankowy Wykonawcy? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmian w § 17 ust. 9  projektu umowy. 

Pytanie nr 12 

Zgodnie z zasadą równości stron umowy prosimy Zamawiającego o zmianę treści § 24 ust. 4 wzoru 

umowy i nadanie mu brzmienia: „Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody”. 

Odpowiedź 

§ 24 ust. 4 projektu umowy otrzymuje brzmienie : 

„Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody”. 

Pytanie nr 13 

W § 25 ust. 1 pkt 6 projektu umowy zamawiający wskazuje, iż „Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy, gdy rozpoczęła się likwidacja Wykonawcy lub wszczęto wobec niego 

postępowanie upadłościowe - wnosimy o wykreślenie tego punktu, jako niezgodnego z art. 83 ustawy 

Prawo upadłościowe Postanowienia umowy zastrzegające na wypadek złożenia wniosku o ogłoszenie 

upadłości lub ogłoszenia upadłości zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego, którego stroną jest 

upadł, są nieważne. Potwierdza to także wyrok Sądu Najwyższego o sygn. Akt III CSK 15/14 z dnia 

9.12.2014 r. który stwierdził" „Odwołanie się przez strony w umowie w ramach w ramach klauzuli 

określającej przesłanki odstąpienia od umowy i naliczania kar umownych do „skutecznego złożenia 

wniosku o ogłoszenie upadłości" jest równoznaczne z uzależnieniem tych uprawnień od podjęcia 

przez sąd decyzji co do wniosku o ogłoszenie upadłości, ściślej - od uwzględnienia tego wniosku 

przez sąd. Wprowadzenie do umowy takich postanowień pozostaje w sprzeczności z art. 83 p.u.n.". 

Odpowiedź 

§ 25 ust. 1 pkt 6 projektu umowy otrzymuje brzmienie: 

„6) rozpoczęła się likwidacja Wykonawcy” 

Pytanie nr 14 

Prosimy o dopisanie w § 25 ust. 1 pkt 8 projektu umowy zastrzeżenia, że chodzi wyłącznie o zajęcie 

majątku Wykonawcy w znacznym rozmiarze, co może wpłynąć na brak możliwości należy tego 

wykonania przez niego umowy w sprawie zamówienia publicznego. W aktualnym brzmieniu tego 

postanowienia prawo do odstąpienia od umowy powstanie po stronie Zamawiającego w każdej 

sytuacji zajęcia majątku wykonawcy, nawet jeżeli zajęcie opiewa na kwotę nie mającą żadnego 

znaczenia z punktu widzenia realizacji umowy. 

Odpowiedź 
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§ 25 ust. 1 pkt 8 projektu umowy otrzymuje brzmienie: 

„8) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy z znacznym rozmiarze” 

 

Pytanie nr 15 

Zwracamy się z zapytaniem, czy teren budowy objęty jest nadzorem archeologicznym? Czy w ramach 

robót Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych 

i pokrycia związanych z tym kosztów ( tj. utrzymania placu budowy, koszty ochrony, mediów, 

kosztów wynagrodzenia kadry kierowniczej i pracowników fizycznych)? 

Odpowiedź 

Nie 

Pytanie nr 16 

Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy na  terenie prowadzonych prac mogą zostać odkryte 

niewybuchy lub niewypały ? Czy Zamawiający jest w posiadaniu Ekspertyzy i opinii dotyczącej 

zagrożeń niewypałami?, po czyjej stronie leży uzyskanie takiej opinii oraz kto pokryje koszty badań 

minerskich na obecność niewybuchów oraz  koszty obsługi saperskiej? Jeśli przedmiotowe koszty 

będą po stronie Wykonawcy to prosimy o uzupełnienie pozycji w przedmiarze. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dysponuje „Ekspertyzą i opinią dotyczącą zagrożeń niewypałami, po czyjej stronie 

leży uzyskanie takiej opinii oraz kto pokryje koszty badań minerskich na obecność niewybuchów oraz  

koszty obsługi saperskiej.” Konsekwencje ujawnienia niewybuchów lub niewypałów obciążają 

Zamawiającego zgodnie z Umową. 

Pytanie nr 17 

„W nawiązaniu do postanowienia § 26 ust 1 pkt.2 projektu umowy prosimy o rozszerzenie katalogu 

przypadków zmiany umowy o przypadki: 

W zakresie terminu realizacji umowy: 

• opóźnienia w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego; 

• konieczności wykonania robót zamiennych, 

• Ujawnienia na terenie prowadzonych prac niewybuchów lub niewypałów; 

• zmian dokumentacji projektowej, 

• ujawnienia się odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków podpowierzchniowych, 

geologicznych, gruntowych, hydrologicznych oraz wykopalisk archeologicznych i historycznych, 

• w sytuacji wykrycia instalacji, urządzeń lub budowli podziemnych nie ujętych w dokumentacji 
projektowej i nie zinwentaryzowanych przez właścicieli i gestorów instalacji i urządzeń wymagających 
przebudowy, a uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych. 
Odpowiedź 
Do § 26 ust 1 pkt 2 projektu umowy dodaje się ppkt l) - o) o treści: 

l) „wystąpiło opóźnienie w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego; 

ł) ujawniono na terenie prowadzonych prac niewybuchy lub niewypały; 

m) w dokumentacji projektowej dokonano istotnych zmian w rozumieniu ustawy Prawo 

budowlane; 

n) ujawniły się odbiegające w sposób istotny odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki 

podpowierzchniowe, geologiczne, gruntowe, hydrologiczne lub archeologiczne; 

o) ujawniły się instalacje, urządzenia lub budowle nieujęte w dokumentacji projektowej 

i niezinwentaryzowane przez właścicieli i gestorów instalacji i urządzeń wymagające 

przebudowy, a uniemożliwiające wykonywanie robót budowlanych”. 

Pytanie nr 18 

W związku z treścią § 27 projektu umowy, zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę 

na cesję wierzytelności z instytucją finansową/bankiem dla zabezpieczenia kredytu? Jeśli zgoda taka 

jest czymś ograniczona to prosimy również o podanie warunków przy których Zamawiający wyrazi 

zgodę na cesję wierzytelności. 

Odpowiedź: 
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Treść § 27 umowy nie wyklucza przelewu wierzytelności, jednakże warunkuje przelew od udzielenia 

przez Zamawiającego zgody o charakterze uprzednim i konkretnym, tj. odnoszącej się do określonej 

istniejącej wierzytelności i określonej umowy cesji. 

 
Pytanie nr 19 

Czy konstrukcja wiżarów powinna być pomalowana farbami pęczniejącymi do R15.? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z projektem warunków ochrony ppoż. stanowiącą integralną część do projektu budowlanego.  

 

Pytanie nr 20 

W zestawieniu okien w poz.5 wynika że okna są otwierane elektrycznie . 

Na rysunku zestawienia stolarki wynika ,że okna są uchylno -rozwieralne .To jest bardzo duży koszt 

tych 5-ciu okien .Czy to jest błąd architekta i okna powinny być tylko uchylne. Jest duży kłopot ze 

znależieniem tkaich siłowników na okna rozwieralno -uchylne . 

 

Odpowiedź: 

Należy uwzględnić okna uchylne sterowane elektrycznie. 

Pytanie nr 21 

Prosimy o podanie wymiarów okna do hali sportowej o odporności Ei 15. W zestawieniu sgolarki brak 

tego okna . 

Odpowiedź: 

Powyższe  nie znajduje się w zestawieniu stolarki ponieważ nie jest oknem tylko przeszkleniem, które 

należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.  

Przeszklenia wymagają spełnienia warunków ochrony ppoż. 

 

Pytanie nr 22 

Prosimy o podanie rysunku szczegółowego prrzekroju pzrez fasade z zaprojektowanymi  pasami 

z płyty HPL w kolorze drewna ,montowanymi pod kątem 45 stopni z opisem sposobu wykonania  

Odpowiedź: 

Rysunek szczegółowy w zakresie projektu wykonawczego, stanowiącego część przedmiotu 

zamówienia.  

 

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

w składanej ofercie.  

 

 

Z poważaniem  

                        

       Dyrektor  

              Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

              Robert Jagiełowicz  

     

        

 

 


