
Przywidz, dn. 16.04.2012r. 
RO.Z 271.5.2012 
        
 
 
 
 
 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ 
 
 

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r . 
Nr 113, poz. 759 ze zmianami), informuje, że w dniach 12, 13.04.br. do tut. urzędu wpłynęły zapytania 
do SIWZ: 
 
1. Prosimy o informację, czy dopuszczają Państwo zmiany postanowień umowy w zakresie terminów z 
powodów: 

1) zmiany w trakcie wykonywania umowy regulacji prawnych mających zastosowanie do 
przedmiotu umowy, których strony nie mogły przewidzieć w dniu zawierania umowy, 

2) przeciągającej się procedury uzyskania wymaganych uzgodnień, opinii, decyzji 
administracyjnych, 

3) zaistnienia przyczyn niezależnych od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich 
należytych środków, nie można było przewidzieć ani im zapobiec. 

 
Odpowiedź: Zamawiający w zakresie zmiany postanowień umowy dopisuje w §8 umowy ust. 5  

w brzmieniu: 
 
5. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy przewiduje następujące warunki dokonania zmian 
postanowień niniejszej umowy: 
1) zmiany w trakcie wykonywania umowy regulacji prawnych mających zastosowanie do przedmiotu 
umowy, których strony nie mogły przewidzieć w dniu zawierania umowy, 
2) zaistnienia przyczyn niezależnych od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich 
należytych środków, nie można było przewidzieć ani im zapobiec. 
6. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej w § 8 ust. 5 pkt 1-2 niniejszej 
umowy termin realizacji przedmiotu 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. 
 
2. Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do załączonej w materiałach przetargowych 
koncepcji? Czy szczegółowe rozwiązania materiałowe i kolorystyczne oraz zmiany dotyczące układu 
funkcjonalnego budynku w stosunku do koncepcji, muszą być uzgodnione z autorami koncepcji czy  
z Zamawiającym? 

 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie funkcji niektórych pomieszczeń bez 

zmiany podstawowych parametrów obiektu oraz jego bryły. Wszelkie zmiany w stosunku do koncepcji 
należy uzgodnić z Zamawiającym a następnie z autorem projektu. 
 
3. Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem min. 2 prac projektowych w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie - odpowiadających swoim rodzajem opracowaniom projektowym dot. budynków 
użyteczności publicznej o wartości 200 000,00 brutto łącznie. 

Czy mamy przez to rozumieć, że jeśli dysponujemy dwoma projektami, które nie przekraczają 
200 000,00 brutto a istniejemy na rynku dłużej niż 3 lata możemy brać udział w przetargu? 

 
Odpowiedź: Wykonawca ma wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, wykonał minimum dwa opracowania projektowe na budow ę obiektów 
budowlanych kubaturowych z infrastruktur ą, o powierzchni u żytkowej nie mniejszej ni ż 1200 
m² (z wył ączeniem budownictwa mieszkaniowego)  o wartości nie mniejszej niż 200 000,00zł brutto 
łącznie.     

 



4. Proszę o określenie liczby nadzorów autorskich, jaka należy przyjąć przy przedmiotowym 
zamówieniu? 

 
Odpowiedź: Należy przyjąć dwie wizyty w miesiącu oraz uzgodnienia telefoniczne. 

 
5. Jaka jest wartość szacunkowa zamówienia? 

 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż szacowanie zamówienia odbyło się zgodnie z art. 34  

i 35 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami). Na tej 
podstawie zostały zabezpieczone środki w budżecie Zamawiającego w kwocie 180 000,00 zł.  
 
6. Prosimy o podanie numerów wszystkich działek na których ma być realizowane inwestycja. 

 
Odpowiedź: Obręb Przywidz: dz. nr 208/1, 208/2, 209/1, 209/4 
 

7. Czy egzemplarze projektu, poza 4 egz. Projektu budowlanego będącego załącznikiem do wniosku  
o wydanie  pozwolenia na budowę, mogą być kopią? 

 
Odpowiedź: Cztery egzemplarze dokumentacji projektowej muszą być w oryginale pozostały 

kopią. 
 

8. Czy Zamawiający posiada program funkcjonalno-użytkowy? Jeżeli tak, prosimy o zamieszczenie go 
na stronie internetowej. Jeżeli nie – prosimy o określenie podstawowych założeń programowych. 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada programu funkcjonalno-użytkowego. Proszę o 
doprecyzowanie pytania w zakresie podstawowych założeń programowych o jakie parametry chodzi. 

 
9. Czy teren lub budynki podlegają pod uzgodnienie konserwatora zabytków, a jeżeli tak, czy 
Zamawiający uzyskał takie warunki, zalecenia lub wytyczne? Jeżeli tak, prosimy o zamieszczenie 
dokumentów na stronie internetowej. 
 

Odpowiedź: Nie podlega 
 

10. Czy Zamawiający posiada ważne warunki techniczne podłączenia obiektu do sieci energetycznej, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej, telekomunikacyjnej, zjazdu na przedmiotową 
działkę? Jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie dokumentów na stronie internetowej.  

 
Odpowiedź: Nie posiada 
 

11. Proszę o sprecyzowanie co Zamawiający rozumie przez stwierdzenie „odpowiadających swoim 
rodzajem opracowaniom projektowym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości 200 000,00 
brutto łącznie” użytej w pkt. V.1.1)b) SIWZ. Czy Zamawiający rozumie przez to sformułowanie 
wykonanie dokumentacji projektowej budowy/rozbudowy/przebudowy budynku użyteczności 
publicznej, której wartość wyniosła min. 200 000,00 zł? 

 
Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono w pyt. 3 
 

12. Czy należy wykonać przyłącze telekomunikacyjne, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie 
takiego przyłącza w ramach umowy przyłączeniowej z operatorem świadczącym usługi dla 
przedmiotowego obiektu? 
 

Odpowiedź: Przedmiotem przetargu jest wykonanie dokumentacji projektowej a nie wykonanie 
robót budowlanych.  
 
13. Czy Zamawiający posiada prawa autorskie do załączonej koncepcji? 

 
Odpowiedź: Nie 
 

14. Czy Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian do koncepcji, a jeżeli tak, to w jakim zakresie  
i czy posiada na to zgodę autora dokumentacji? 



Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono w pyt. 2 
 
15. Czy Zamawiający wymaga uzgodnienia koncepcji? 

 
Odpowiedź: Nie 
 

16. Czy istnieje jakakolwiek możliwość zmiany umowy w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych  
prac uzupełniających, robót dodatkowych, oczekiwania na decyzje innych organów itp. ? 
 

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono w pyt. 1 
 
17.Czy podczas prac projektowych konieczne będzie uzgadnianie naszego zakresu prac(rozwiązań, 
detali) projektowych z innym biurem lub instytucją sporządzającą inną część projektu, które mogą 
mieć ze sobą połączenie? 
 

Odpowiedź: Tak z autorem koncepcji. 
 
18.Czy w przypadku konieczności wycinki drzew Zamawiający uzyska wymaganą decyzję we 
własnym zakresie? 
 

Odpowiedź: Zamawiający uzyska wymaganą decyzję we własnym zakresie. 
 
19. Czy Zamawiający posiada limit finansowy, którego wartość kosztorysowa wszystkich robót nie 
może przekroczyć? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości? 

 
Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono w pyt. 5 

 
20. Czy Zamawiający będzie korzystał z dofinansowania ze środków Unijnych? I czy w związku z tym 
będzie konieczne wykonanie jakichś wcześniejszych danych związanych bezpośrednio z tym 
dofinansowaniem. Proszę podać z jakiego programu będzie Zamawiający korzystał. 
 

Odpowiedź: Zamawiający na chwilę ogłoszenia przetargu nie określa czy będzie korzystał  
z dofinansowania ze środków unijnych. 

 
21. Projektant zaleca wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie Polskich Norm PN-B. Czy 
Zamawiający akceptuje powyższe zalecenie? 

 
Odpowiedź: Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił podstawy prawne na jakich 

należy  opracować dokumentację projektową. Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania 
Prawa budowlanego oraz Prawa Zamówień Publicznych oraz przepisów wykonawczych wydanych na 
podstawie w/w ustaw. 

 
22. Czy Zamawiający wyraża zgodę na opracowanie dokumentacji projektowej w standardzie budynku 
pasywnego zgodnie z Rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie planu 
działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii: sposoby wykorzystania potencjału ( Dz. Urzędowy 
Unii Europejskiej C68 E, z dnia 21.3.2009, s. 18, PL) w punkcie 29: „ wzywa Komisję do 
przedstawienia wiążącego wymogu, aby wszystkie nowe budynki wymagające ogrzewania lub 
chłodzenia powstawały zgodnie ze standardami „ budynków pasywnych” lub odpowiednimi 
standardami budynków niemieszkalnych od 2011 r. oraz wymogu stosowania pasywnych rozwiązań  
w zakresie ogrzewania i chłodzenia od 2008 r.”? 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Dokumentację w zakresie rozwiązań ogrzewania, 
chłodzenia oraz zużycia pozostałych mediów należy opracować w oparciu o Rozporządzenia Ministra 
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z pózn. zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  
6 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu 
mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielna całość techniczno-użytkowa oraz sposobu 
sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, mając na uwadze aspekt 
równowagi ekonomicznej między kosztem inwestycji a oszczędnością energii. 
 



23. Czy Zamawiający ma szczegółowe wymagania lub swoje wzory do gwarancji ubezpieczeniowych 
w przypadku wniesienia wadium bądź należytego wykonania kontraktu? 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada swoich wzorów. Wszelkie informacje dot. wadium 
zawarte są w rozdziale VIII SIWZ. 
 
24. Zamawiający wyrazi zgodę na wystawienie jednej faktury na lidera konsorcjum, który nie jest 
płatnikiem VAT, czy dwóch faktur przez członków konsorcjum, z których jeden jest płatnikiem VAT,  
a drugi nie jest płatnikiem VAT, przy zachowaniu standardowego układu działań przy realizacji 
zamówienia publicznego i odpowiedzialności za wykonanie dzieła, jakie obowiązuje w UZP dla 
oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, a wysokość procentowa 
rozdziału ceny oferty będzie określona w pełnomocnictwie dla lidera konsorcjum? 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wystawienie 2 faktur przez członków 
konsorcjum, lecz wskazanie w ofercie lidera konsorcjum, z którym będą dokonywane rozliczenia 
finansowe. 
 
25. Czy Lider Konsorcjum nie będący płatnikiem VAT może wystawić rachunek na kwotę brutto  
z umowy? 
 

Odpowiedź: Tak, Lider Konsorcjum nie będący płatnikiem VAT powinien wystawić rachunek 
na kwotę brutto z umowy.  Za prawidłowe wystawienie faktury/rachunku odpowiada Wykonawca. 
Stosowne zmiany w projekcie umowy zostaną wprowadzone w przypadku pojawienia się sytuacji 
opisanej w pytaniu. 
 

Równocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji SIWZ w zakresie: rozdział V 
ust. 1 pkt b) jest:  
 
Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem min. 2 prac projektowych w okresie ostatnich trzech 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie - odpowiadających swoim rodzajem opracowaniom projektowym stanowiącym przedmiot 
zamówienia o wartości 200 000,00 brutto łącznie. 
 
winno być:  
 

Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem min. 2 prac projektowych na budow ę 
obiektów budowlanych kubaturowych z infrastruktur ą, o powierzchni u żytkowej nie mniejszej 
niż 1200 m² (z wył ączeniem budownictwa mieszkaniowego)  w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - 
o wartości nie mniejszej ni ż 200 000,00 brutto łącznie. 
 
rozdział V ust. 1 pkt c) jest:  
 
Warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna 
za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi  w specjalnościach 
 
winno być:  
 
Warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna 
za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do 
projektowania  w specjalnościach 
 
załącznik nr 8 do SIWZ 
§7. ust. 1 pkt a)  jest:  
 
za zwłokę w wykonaniu dokumentacji w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień 
zwłoki, licząc od umownego terminu ich dostarczenia 
 
winno być:  



 
za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy  w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy 
dzień zwłoki, licząc od umownego terminu ich dostarczenia 
 
§7. ust. 1 pkt d)  jest:  
 
Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy kar umownych w następujących wypadkach  
i wysokościach: 
d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Zamawiający, w wysokości 60% wynagrodzenia umownego ustalonego w § 4 . 
 
winno być: §7. ust. 1a pkt a) 
 
Wykonawca może dochodzić od Zamawiającego kar umownych w następujących wypadkach  
i wysokościach: 
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Zamawiający, w wysokości 60% wynagrodzenia umownego ustalonego w § 4 . 
 
 
§7. ust. 1 pkt d)  jest 
 
§8. ust. 2 po ust. 4 jest: 
 
§8. ust. 2 
 
winno być:  
 
§8. ust. 7 
 
 
 

Dodatkowo Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 26.04.2012r. godz. 10.00, 
termin otwarcia ofert 26.04.2012r. godz. 10.15. 
 
 
 
Sporządzono w 4 egz.: 
1. a/a 
2. tablica ogłoszeń UG 
3. strona internetowa Zamawiającego 
4. zainteresowani uczestnicy postępowania 
 

 


