
    

 

 
 
 

Wszyscy Wykonawcy 
 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa i przebudowa 
budynku Amfiteatru wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Park Dziedzictwa Gór 
Świętokrzyskich”, oznaczenie postępowania: ZP/3/2020/R 
 
 
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, uprzejmie informuje o tym, że 
wpłynęły pytania do SIWZ. Poniżej znajdują się odpowiedzi na zadane pytania. 
 
 
Pytanie nr 1 
W załączniku nr 2 – SOPZ koncepcja architektoniczno-wystawiennicza w punkcie 6.6 jest mowa o 
szybach windowych żelbetowych monolitycznych – prosimy Zamawiającego o określenie ilości 
szybów, ich lokalizacji oraz jaką będą pełnić funkcję. 
 
Odpowiedź 
Dokumentacja przewiduje następujące rozwiązanie: 
Szyb windowy żelbetowy monolityczny – 1szt, towarowy w zapleczu restauracji, dwa przystanki: 
poziom 0, -1,.   
Ostateczna lokalizacja i wielkość do ustalenia na etapie projektu budowlanego. 
 
Pytanie nr 2 
Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie co wchodzi w zakres technologii sali kinowej. 
 
Odpowiedź 
Zakres technologii sali kinowej znajduje się w załączniku do dokumentacji przetargowej: 
zal_2i_sopz_zalozenia_do_scenariusza_multimediow – strona 7 
Szczegółowe rozwiązania do zaprezentowania przez Wykonawcę na etapie dokumentacji 
projektowej. 
 
Pytanie nr 3 
Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie co wchodzi w zakres restauracji 
 
Odpowiedź 
Wytyczne dotyczące restauracji znajdują się w załączniku do dokumentacji przetargowej: 
zal_2f_sopz_rzut 
Zakres restauracji – poziom 0:  
- sala restauracyjna 48,45m2: 8 stolików 4-osobowych (lokal typu lunch-bar) 
- zaplecze 31,69m2:  dania gotowe typu barowego; np. frytki, hot-dogi, hamburgery, zapiekanki, 
napoje; kawa herbata, napoje  
Dodatkowo przed restauracją zaplanowano taras: 8 stolików 4-osobowych 
Szczegółowe rozwiązania do zaprezentowania przez Wykonawcę na etapie dokumentacji 
projektowej. 
 
 
 
Pytanie nr 4 

 



    

 

 

 

Odpowiedź 

Wytyczne dotyczące warsztatu znajdują się w załączniku do dokumentacji przetargowej: 

zal_2f_sopz_rzut 

Warsztat – poziom 0  to sala, zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie dziedzińca, pow. 
użytkowa 99,50m2.  

Stanowi integralna część całego obiektu, pomieszczenie ma służyć organizacji rozmaitego rodzaju 
zajęć/warsztatów dla korzystających z obiektu grup młodzieży.  

Instalacje: wentylacja mechaniczna, doprowadzenie wody użytkowej  - zlew/umywalka, 
ogrzewanie. 

Szczegółowe rozwiązania do zaprezentowania przez Wykonawcę na etapie dokumentacji 
projektowej. 

 

Pytanie nr 5 

 
 

Odpowiedź 

Wytyczne dotyczące koncepcji ogrzewania i chłodzenia budynku znajdują się w załączniku do 
dokumentacji przetargowej:  

zal_2_sopz_koncepcja_architektoniczno_wystawiennicza_ZP_2_2020_R – strona 26: 

Szczegółowe rozwiązania do zaprezentowania przez Wykonawcę na etapie dokumentacji 
projektowej. 

 

Pytanie nr 6 

Prosimy o informację na temat instalacji parowej tworzącej mgłę. Prosimy o podanie 
parametrów. 

 

Odpowiedź 

Wytyczne dotyczące instalacji parowej tworzącej mgłę znajdują się w załączniku do dokumentacji 
przetargowej:  

zal_2h_sopz_wytyczne_sprzetowe strony 13-14 

Szczegółowe rozwiązania do zaprezentowania przez Wykonawcę na etapie dokumentacji 
projektowej. 

 

Pytanie nr 7 

 
 

Odpowiedź 

Zamawiający zakłada montaż pompy ciepła powietrze-powietrze. 

 

 

 

 



    

 

Pytanie nr 8 

 
 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na przedmiotową zmianę i zmienia terminy, o których mowa w 
pytaniu, na 7 dni roboczych. 

 

Pytanie nr 9 

 
 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na przedmiotową zmianę i zmienia termin, o którym mowa w 
pytaniu, na 7 dni roboczych. 

 

Pytanie nr 10 

 

 
 

Odpowiedź 

Zamawiający będzie wymagał odpowiedzialności od wykonawcy za zakres, za który on jest 
odpowiedzialny. Zamawiający nie przewiduje innych podmiotów za wyjątkiem służb od instalacji  
wodnych i gazowych 

 

 

Pytanie nr 11 

 
 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową zmianę. 



    

 

 

Pytanie nr 12 

 
 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową zmianę. Zamawiający dopuści, w drodze 
wyjątku i  w szczególnie uzasadnionych przypadkach, montaż urządzeń starszych niż 18 miesięcy. 

 

Pytanie nr 13 

 
 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na przedmiotową zmianę i zmienia termin, o którym mowa w 
pytaniu, na 7 dni roboczych. 

 

Pytanie nr 14 

 
 

Odpowiedź 

Zamawiający wskazuje, że chodzi tylko o wymagalne należności. 

 

Pytanie nr 15 

 
 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową zmianę. 

 

Pytanie nr 16 

 
 

Odpowiedź 

Zamawiający wskazał już we wzorze umowy na możliwość wydłużenia tego terminu. 

 

 



    

 

Pytanie nr 17 

 
 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na przedmiotową zmianę. Zamawiający wprowadzi do §20 ust. 4, o 
następującym brzmieniu: 

„Łączna wysokość kar umownych do zapłaty których może być zobowiązany Wykonawca, wynosi 
30% całkowitej wartości umowy. W przypadku, gdyby nałożone na Wykonawcę kary umowne 
miały przekroczyć tę wartość, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w 
terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o przekroczeniu tej wartości”. 

 

Pytanie nr 18 

 
 

Odpowiedź 

Zamawiający wskazuje, że katalog okoliczności określony jest dokumentacją postępowania. 

 

Pytanie nr 19 

 

 
 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową zmianę. 

 

Pytanie nr 20 

 
 



    

 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową zmianę. 

 

Pytanie nr 21 

 
 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową zmianę. 

 

Pytanie nr 22 

 
 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową zmianę. 

 

Pytanie nr 23 

 
 

 

Odpowiedź 

Załączona do postępowania przetargowego dokumentacja nie przewiduje wycinki drzew. 

 

Pytanie nr 24 

 



    

 

 

Odpowiedź 

Jako uzupełnienie Zamawiający zamieścił w dokumentacji przetargowej mapę zasadniczą 
datowaną na czas ogłoszenia postepowania przetargowego. Zamawiający nie posiada innej 
dokumentacji. 

 

Pytanie nr 25 

 

 
 

Odpowiedź 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9 

 

Pytanie nr 26 

 
 

 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dysponuje inwentaryzacją ani opisem aktualnego stanu technicznego obiektów 
istniejących. 

Proszę przyjąć  zakres robót w budynkach istniejących: 

- budynek amfiteatru: remont pomieszczeń (wymiana okładzin ścian i podłóg) wraz z instalacjami 
wewnętrznymi (woda, ogrzewanie, wentylacja, oświetlenie) 

- budynek toalet: remont pomieszczeń (wymiana okładzin ścian i podłóg) wraz z instalacjami 
wewnętrznymi (wod-kan, ogrzewanie, wentylacja, oświetlenie) 

Proszę przyjąć wielkości obiektów wg rysunku pzt: 

- budynek toalet ok. 116m2 

- amfiteatr: pomieszczenia z uwagi na ukształtowanie terenu znajdują się pod częścią obiektu: 
ok.65m2 

 

 

 

 

 



    

 

Pytanie nr 27 

 
 

Odpowiedź 

Jako uzupełnienie Zamawiający zamieścił w dokumentacji przetargowej opinię geotechniczną. 

 

Pytanie nr 28 

 
 

Odpowiedź 

Szczegóły dotyczące wyposażenia wystawy zawierają następujące załączniki do dokumentacji 
przetargowej: 

• zal_2h_sopz_wytyczne_sprzetowe 

• zal_2i_sopz_zalozenia_do_scenariusza_multimediow 

Pozostałe wyposażenie: 

- część administracyjno-socjalna 

• 5 stanowisk komputerowych 

• Urządzenie wielofunkcyjne: drukarka, skaner, kopiarka 

• Meble biurowe: szafki 7 sztuk, biurka – 5 sztuk, krzesła biurowe – 6 sztuk 

• Sala konferencyjna: stół + 10 krzeseł, rzutnik do prezentacji 

 

- zaplecze restauracyjne (do uzgodnienia z rzeczoznawcą san-hig) 

• restauracja typu lunch-bar, meble: lada chłodnicza,  lada do podawania, szafki pod napoje,  

• kasa fiskalna 

• zlew + umywalka 

• Kuchenka mikrofalowa 

• zmywarka 

• wypażarka 

• lodowka 

• chłodnia 

Meble kuchenne do przygotowania dań typu zapiekanka, hot-dog, hamburger, frytki 

 

- sklep 

• lada z kasą fiskalną i pojedynczym stanowiskiem komputerowym – sprzedaż biletów do Parku 
Legend (podłączenie internetu) 

• meble ekspozycyjne wg aranżacji wnętrza (zamawiane indywidualnie)  – założenie: 
towary/pamiątki o charakterze regionalnym, prezentujące unikatowy charakter regionu 

 

 



    

 

 

 

Pytanie nr 29 

 

 



    

 

 
 

Odpowiedź 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11 

 

Pytanie nr 30 

 
 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 31 

Zadanie inwestycyjne planowane przez Zamawiającego jest realizacją nietypową, o 
specjalistycznym charakterze funkcjonowania. Wobec powyższego wnioskuje się o zmianę SIWZ 
(Rozdział 5, pkt. 3 – zdolność techniczna) w zakresie wydłużenia terminu wykazywanego 
doświadczenia z 5, do łącznie 10 lat wstecz przed terminem składania ofert. Zasadność wniosku 
podpiera również okres wymaganego doświadczenia osoby pełniącej funkcję „Przedstawiciela 
Wykonawcy”, który określono właśnie na 10 lat. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 32 

Z uwagi na nieznaczną ilość obiektów referencyjnych odpowiadających zakresem zadaniu 
planowanemu przez Zamawiającego, wnioskuje się o zmianę SIWZ (Rozdział 5, pkt. 3 – zdolność 
techniczna) polegającą na ograniczeniu parametrów powierzchni oraz wartości usług do jednego 
zadania, wraz z pozostawieniem konieczności wykazania się dwoma (lub więcej) usługami 
polegającymi na opracowaniu dokumentacji wg wymagań (jednak bez ograniczeń powierzchni 
obiektu i wartości opracowania dla drugiej wskazanej usługi). 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 33 

Zwracamy uwagę, że Zamawiający określając udział procentowy dokumentacji projektowej na 
poziomie 5% wartości Inwestycji oraz oczekując od Wykonawcy doświadczenia w realizacji 
obiektu o wartości 8.000.000,-zł brutto, powinien wymagać doświadczenia projektowego o 
wartości 400.000,-zł. Podana wartość 500.000,- nie znajduje uzasadnienia. 



    

 

 

Odpowiedź 

Zamawiający wskazuje, że wartości referencyjne w warunkach udziału w postępowaniu mają być 
proporcjonalne, a nie takie same jak wartość zamówienia. W związku z tym, Zamawiający nie 
wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 34 

Zwracamy uwagę, iż Zamawiający wskazał niewspółmiernie niskie wymagania względem 
doświadczenia osoby pełniącej funkcje Głównego Projektanta, w stosunku do stopnia 
skomplikowania zadania. Projektowanie 2 obiektów użyteczności publicznej o powierzchni 
500m2 jest nieadekwatne i nie gwarantuje realizacji zamówienia przez osobę posiadającą 
stosowne kompetencje. Nie ma również pokrycia z opracowaniem będącym przedmiotem 
postępowania. Zwracamy uwagę, że Główny Projektant opracowujący dokumentację projektową 
dla takiego obiektu, winien mieć doświadczenie w obszarze projektowania obiektów użyteczności 
publicznej zawierających przestrzenie wystawiennicze i ekspozycyjne dedykowane do stałego, 
cyklicznego zwiedzania przez grupy zorganizowane oraz wyposażonego w specjalistyczne 
instalacje multimedialne oraz audiowizualne. Ponadto Zamawiający powinien zwrócić uwagę na 
doświadczenie Głównego Projektanta w zakresie projektowania obiektów o złożonych 
parametrach akustycznych, co jest istotnym czynnikiem w przypadku zadania objętego 
postępowaniem. Ponadto graniczna wartość 500m2 wskazana przez Zamawiającego jest zbyt 
niska przy uwzględnieniu, że obiekt docelowy ma mieć powierzchnię ok. 4 krotnie większą. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający wskazuje, że wartości referencyjne w warunkach udziału w postępowaniu mają być 
proporcjonalne, a nie takie same jak wartość zamówienia. W związku z tym, Zamawiający nie 
wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 35 

Zwracamy uwagę, iż Zamawiający nie postawił żadnych kryteriów dla projektanta branży 
sanitarnej oraz elektrycznej, podczas gdy zadanie objęte postępowaniem wymaga wiedzy 
specjalistycznej i doświadczenia w obszarze projektowania systemów: wentylacji mechanicznej z 
klimatyzacją, odzysku ciepła, utrzymania stałej wilgotności, itp. w obiektach z pomieszczeniami 
wystawienniczymi oraz instalacji: multimedialnych, audiowizualnych, interaktywnych, kontroli 
dostępu, itp. Brak wymagań w tym zakresie naraża zadanie na udział osób o niewystarczających 
kompetencjach. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje zmiany w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 36 

W ramach postępowania przetargowego Zamawiający oczekuje dostarczenia wraz z ofertą 
elementów objętych prawem autorskim (Projekt Aranżacji Plastycznej, grafiki, animacje, etc.).. 
Mając na uwadze transparentność prowadzonego postępowania przetargowego prosimy o 
wskazanie kompetencji osób które będą dokonywały oceny próbek wymaganych do 
przedstawienia jako część oferty. Rozwiązania projektowe, ich: poprawność, spójność, wartości 
artystyczne i adekwatność rozwiązań do zadania docelowego może podlegać ocenie wyłącznie 
przez osoby posiadające stosowne kompetencje w tym zakresie. Wobec czego wnioskujemy o 
wskazanie tych osób. 

 

Odpowiedź 



    

 

Zamawiający wskazuje, że przedłożone próbki oceniane będą przez specjalnie powołaną komisję 
oceniającą, w której skład wejdą osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie w celu 
oceny tych próbek.  

 

Pytanie nr 37 

Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagań  dotyczących zdolności 
technicznej i zawodowej opisanej w SIWZ, r
budowlanych związanych z budową lub przebudową lub rozbudową budynków użyteczności 
publicznej, w tym jedna z wykonaniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych, instalacji 
sanitarnych, o wartości robót co najmniej 8.000.000,00 zł brutto, dla których wydano pozwolenie 
na użytkowanie”  

Jeżeli Wykonawca przedstawi referencje na wykonanie: jednej roboty budowlanej dotyczącej 
przebudowy i rozbudowy budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu, 
infrastrukturą techniczną, instalacjami elektrycznymi, teletechnicznymi, sanitarnymi o wartości 
12.200.000,00zł brutto dla której wydano pozwolenie na użytkowanie; oraz jednej roboty 
budowlanej dotyczącej przebudowy i rozbudowy budynku użyteczności publicznej wraz z 
zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, instalacjami elektrycznymi, 
teletechnicznymi, sanitarnymi o wartości 5.800.000,00zł brutto dla której wydano pozwolenie na 
użytkowanie? 

Uzasadnienie: z zapisu w SIWZ niejednoznacznie wynika czy jedna budowa ma być o wartości 
powyżej 8.000.000zł, czy obie budowy powinny mieć taką wartość.  

Jeśli Zamawiający uważa że obie budowy powinny mieć wartość powyżej 8.000.000zł to 
wnioskujemy o zmianę wymagania na „ dopuszcza się aby wartość dwóch inwestycji łącznie 
wynosiła min. 16.000.000 zł.” 

Wniosek swój uzasadniamy faktem iż mimo że Wykonawcy mają duży potencjał to większość 
realizowanych inwestycji dotyczących obiektów użyteczności publicznej jest o znacznie mniejszej 
wartości niż 8.000.000zł 

 

Odpowiedź 

Zamawiający wskazuje, że na etapie zadawania pytań do SIWZ nie może udzielić odpowiedzi na 
tak postawione pytanie. Weryfikacja spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się 
będzie po otwarciu ofert. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że wartość każdej wskazywanej 
roboty winna wynosić minimum 8.000.000 zł brutto. 

 

Pytanie nr 38 

Proszę o zmianę wymagań  dotyczących zdolności technicznej i zawodowej opisanej w SIWZ, 
rozdział 5 pkt 3, b), 1) „Jedną osobę mającą pełnić funkcję przedstawiciela wykonawcy, 
posiadającą: 

a. doświadczenie zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania 

ofert na stanowisku Przedstawiciela Wykonawcy, Dyrektora Budowy, Menadżera 

Kontraktu lub na stanowisku równoważnym, tj. odpowiedzialnym za 

kompleksowy nadzór nad organizacją i realizacją całości inwestycji w zakresie 

technicznym jak i formalno-prawnym, w trakcie którego zarządzał minimum 1 

inwestycją (przez okres minimum 50% okresu realizacji zadania wskazanej 

inwestycji) w zakresie zaprojektowania i wykonania robót budowlanych 

dotyczących budynku użyteczności publicznej, o wartości całej inwestycji 

minimum 8.000.000,00 zł brutto.” 

Proszę o zmianę na wymagania : 

a. doświadczenie zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania 

ofert na stanowisku Przedstawiciela Wykonawcy, Dyrektora Budowy, Menadżera 



    

 

Kontraktu lub na stanowisku równoważnym, tj. odpowiedzialnym za 

kompleksowy nadzór nad organizacją i realizacją całości inwestycji w zakresie 

technicznym jak i formalno-prawnym, w trakcie którego zarządzał minimum 1 

inwestycją przez cały okres inwestycji  (przez okres minimum 50% okresu realizacji zadania 
wskazanej inwestycji) w zakresie zaprojektowania i wykonania robót budowlanych dotyczących 
budynku użyteczności publicznej, o wartości całej inwestycji 

minimum 8.000.000,00 zł brutto.” 

Uzasadnienie. Ze względu na to że niewiele obiektów użyteczności publicznej realizuje się w 
systemie zaprojektuj i wybuduj, a doświadczenie przy 50% okresu realizacji wcale nie zapewnia że 
osoba ta pełniła swoje funkcje w okresie trwania zarówno projektu jak i inwestycji.  Wnioskujemy  
zatem o uwzględnieni naszej prośby. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 39 

Prosimy o wyjaśnienie (sprecyzowanie) jakiego systemu oczekuje Zamawiający określając w PFU 
wymóg zaprojektowania „instalacji sygnalizacji pożarowej”. Czy zapis ten odnosi się do 
rozbudowy systemu alarmowego o funkcje wykrywania dymu (ognia) czy należy przez to 
rozumieć atestowany System Sygnalizacji Pożarowej (SAP, SSP). Zwracamy uwagę iż zgodnie z 
regulacjami prawnymi obiekt realizowany w ramach przedmiotowego postępowania nie wymaga 
SSP (SAP), a utrzymanie tego systemu wiąże się dla Zamawiającego z dodatkowymi kosztami oraz 
wymaganiami utrzymania go w stałej, pełnej gotowości. 

 

Odpowiedź 

Wytyczne dotyczące instalacji sygnalizacji pożarowej znajdują się w załączniku do dokumentacji 
przetargowej:  

zal_2_sopz_koncepcja_architektoniczno_wystawiennicza_ZP_2_2020_R – strona  23 

Ostateczne rozwiązania dotyczące sygnalizacji pożarowej muszą być ustalone na etapie 
dokumentacji projektowej i muszą być zgodne z obowiązującym prawem i przepisami w tym 
zakresie. 

 

Pytanie nr 40 

Proszę o rozszerzenie opisu PFU określającego wymóg projektowania i realizacji instalacji 
teleinformatycznych (technologia, parametry techniczne, wyposażenie, funkcjonalność). 

 

Odpowiedź 

Wytyczne dotyczące wymogu projektowania i realizacji instalacji teleinformatycznych znajdują się 
w załącznikach do dokumentacji przergowej:  

• zal_2h_sopz_wytyczne_sprzetowe 

• zal_2i_sopz_zalozenia_do_scenariusza_multimediow 

• zal_2_sopz_koncepcja_architektoniczno_wystawiennicza_ZP_2_2020_R – strona 24: 

 

Szczegółowe parametry techniczne i technologiczne projektowanych urządzeń powinny być 
dostosowane do tych wytycznych. 

 

Pytanie nr 41 

Koncepcja obiektu oraz PFU zakładają ogrzewanie budynku gazem cięższym od powietrza typu 
„propan-butan” dostarczanym do zbiorników zewnętrznych (wskazanych na PZT). Wg koncepcji 



    

 

kotłownia o powierzchni 9,66m2 przewidziana jest na poziomie -1. Zwracamy uwagę, iż bez 
dokonywania żadnych obliczeń stwierdzić można, iż kotłowania o szacunkowej mocy dla takiego 
obiektu nie może być zrealizowana na takiej powierzchni pomieszczenia. Ponadto obowiązujące 
przepisy prawa zakazują lokalizowania kotłowni o takich parametrach poniżej poziomu terenu (§ 
157, Ust. 1, pkt 8 Warunków Technicznych ). Prosimy o ustosunkowanie się Zamawiającego do 
tych uwag. 

 

Odpowiedź 

Projektowane rozwiązania ogrzewania budynku związane z usadowieniem i rozmieszczeniem 
kotłowni powinny być zaproponowane i rozwiązane na etapie projektowym. Na etapie 
projektowym Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania kotłowni i pozostałych 
elementów budynku zgodnie z obowiązującymi wymaganiami przepisów prawa. 

 

Pytanie nr 42 

Prosimy o wskazanie zasadności projektowania przyłącza gazowego, skoro PFU określa zasilanie 
kotłowni gazem z butli znajdujących się na terenie inwestycji (występuje tylko wewnętrzna i 
zewnętrzna instalacja gazu). Prosimy również o potwierdzenie, że lokalizacja zbiorników na gaz 
wskazana w koncepcji jest zgodna z obowiązującymi przepisami ochrony przeciwpożarowej 
budynków. 

 

Odpowiedź 

Projektowane przyłącze gazowe jest przewidziane jako rozwiązanie docelowe. Z powodu braku 
na dzień dzisiejszy sieci gazowej w tym rejonie Zamawiający zakłada wykorzystanie butli propoan-
butan zlokalizowanych na terenie przedmiotowej działki. Szczegółowa lokalizacja pozostaje do 
decyzji projektantów dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie nr 43 

Prosimy o udzielenie odpowiedzi, po czyjej stronie pozostaje opłata za wyłączenie terenu 
Inwestycji z produkcji rolnej (wskazanie PFU) 

 

Odpowiedź 

Opata za wyłączenie terenu Inwestycji z produkcji rolnej nie będzie obciążać Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 44 

W nawiązaniu do zapisów SIWZ Rozdział 16 pkt 9 

9. Zamawiający wymaga, aby cena za całość wykonania zamówienia została skalkulowana w 
następujący sposób: 

1) Maksymalnie 5% ceny brutto – część dotycząca zaprojektowania przedmiotu zamówienia, do 
uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę; 

2) Minimum 35% ceny brutto – część dotycząca wykonania wystawy. 

zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie powyższych zapisów: 

A. Czy 5% odnosi się do zakresu wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej budynku, 
czy zawiera także wartość za opracowanie projektów wystawy stałej?  

B. Prosimy o potwierdzenie, że 5% jest częściową, nie zaś całkowitą wartością za prace 
projektowe – tzn. maksymalnie 5% Wykonawca skalkuluje za prace projektowe wykonane do 
czasu uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę, zaś za prace projektowe wykonane po 
tym terminie może otrzymać kwotę, która sumarycznie z powyższą przekroczy 5% wynagrodzenia 
całkowitego, niemniej jednak zostanie wypłacona po terminie uzyskania prawomocnego 
pozwolenia na budowę (jednoczenie będzie uzgodniona w harmonogramie rzeczowo-
finansowym). 



    

 

 

Odpowiedź 

5 % obejmuje zarówno dokumentacje budowlaną jak i wystawienniczą.  

A - 5% zawiera wynagrodzenie zarówno dla wystawy stałej jak i dokumentacji dot. budynku,  

B - płatność jest za całość dokumentacji, płatne po spełnieniu obu warunków, tj. uzyskaniu 
prawomocnego pozwolenia na budowę oraz wykonaniu pełnobranżowej dokumentacji 
wykonawczej dla budynku  oraz dokumentacji projektowej dla wystawy . 

 

Pytanie nr 45 

Czy w formularzu ofercie w pozycji „cena za zaprojektowanie” wykonawca powinien wskazać 
cenę za wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budynku, czy powinien także 
uwzględnić wartość za opracowanie projektów wystawy stałej? 

 

Odpowiedź 

Jak wskazano w odpowiedzi na pytanie nr 44. 

 

Pytanie nr 46 

Proszę o informację,  czy Zamawiający dopuści w postępowaniu wadium w postaci gwarancji 
ubezpieczeniowej  w formie elektronicznej??? 

( z uwagi na sytuację związaną z korona wirusem większość towarzystw wystawia gwarancję w 
formie elektronicznej) 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej i właśnie w takiej 
formie ma być złożone wadium, jeśli nie będzie składane w pieniądzu. 

 

Pytanie nr 47 

Oferent wnosi o doprecyzowanie zapisu § 13 i 1 a wzoru umowy poprzez dookreślenie dla 
Zamawiającego terminu na dokonanie odbioru częściowego/ końcowego od chwili zgłoszenia 
gotowości do danego odbioru przez Wykonawcę, tak aby usprawnić procedurę odbiorową, a 
mianowicie wnosimy o wprowadzenie do przywołanych paragrafów zapisu jak poniżej: 

Propozycja zapisu: 

Zamawiający zobowiązany jest dokonać odbioru częściowego/ końcowego w terminie 7 dni od 
zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Nieuzasadnione nie przystąpienie przez 
Zamawiającego do odbioru w powyższym terminie uprawnia Wykonawcę do dokonania odbioru 
jednostronnego ze skutkiem dla Zamawiającego. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na powyższa zmianę? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 48 

Oferent wnosi wprowadzenie ogólnego limitu kar w § 20 wzoru umowy z do wartości 25% 
łącznego wynagrodzenia dla Wykonawcy określonego w Umowie.  Limit pozwoli na oszacowanie 
ryzyka dla Wykonawcy związanego z realizacją przedmiotowej umowy, a tym samy umożliwi 
zaoferowanie konkurencyjnej ceny oferty. Ponadto Zamawiający w ust. 3 przywołanego 
paragrafu ustanawia prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy 
poniesiona szkoda jest wyższa niż naliczone kary umowne. W ocenie Oferenta wprowadzenie 
powyższych zmian do Umowy pozwoli na odpowiednie oszacowanie oferty przez Wykonawców i 



    

 

pozwoli na wyeliminowanie niepotrzebnych, naszym zdaniem, dodatkowych ryzyk 
przekładających się na cenę ofert.   

Czy Zamawiający wyraża zgodę na powyższa zmianę? 

 

Odpowiedź 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 17. 

 

Pytanie nr 49 

W nawiązaniu do zapisów zawartych w rozdziale 18 pkt 3 Uwaga 2: „Wyżej wymienione dowody 
potwierdzające, że dedykowana osoba pełniła przy ich realizacji określone funkcje muszą zostać 
załączone przez Wykonawcę wraz z ofertą, gdyż dokumenty te nie podlegają złożeniu na 
podstawie art. 26 ust 2 ustawy P.Z.P. ani uzupełnieniu w trybie art. 26 ust 3 ustawy PZP na 
późniejszym etapie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.” Prosimy o 
potwierdzenie, ze Zamawiający poprzez dowody rozumie dokument określony w powyższym 
punkcie, czyli wykaz wskazujący osobę dedykowaną do pełnienia danej funkcji określający 
doświadczenie niniejszej osoby, czyli Załącznik nr 7 do SIWZ. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość szczegółowej 
weryfikacji przedłożonych dokumentów. W przypadku złożenia nieprawdziwych informacji, 
wykonawca będzie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp. 

 

Pytanie nr 50 

W nawiązaniu do zapisów zawartych w rozdziale 18 pkt 3 Uwaga 1 zwracamy uwagę, że jako 
wzór wykazu osób Zamawiający omyłkowo wskazał załącznik 6, a nie 7. Zgodnie z załączoną do 
SIWZ dokumentacją załącznik nr 6 do SIWZ to Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający wskazuje, że chodzi o załącznik nr 7 do SIWZ. 

 

Pytanie nr 51 

W nawiązaniu do Wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) § 16. Rozliczenia i płatności: 

1. Płatność za opracowanie projektu budowlanego nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na budowę i 
w wysokości wskazanej w § 15 ust 2. pkt 1. 

2. Płatność za opracowanie projektów wykonawczych i pozostałych dokumentów niezbędnych do 
realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi po przekazaniu Zamawiającemu kompletnej 
dokumentacji potwierdzonym protokołem odbioru i w wysokości wskazanej w § 15 ust 2. pkt 1. 

prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza odbiory oraz płatności dot. projektów 
wykonawczych lub dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia w terminach 
wcześniejszych niż termin uzyskania pozwolenia na budowę. Zwracamy uwagę, że opracowując 
projekt wystawy stałej część opracowań nie będzie ściśle związana oraz nie będzie bezpośrednio 
wpływała na projekt budowlany. W związku z powyższym, analogicznie do zapisów z § 16.3. 
umowy, prosimy o potwierdzenie, że możliwe jest częściowe rozliczanie tych prac na podstawie 
protokołu odbioru częściowego, zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-
finansowym. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Jednorazowa płatność za dokumentację projektową 
(budowlaną, wykonawczą i projekt aranżacji) po spełnieniu łącznie dwóch warunków: 

1. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę 



    

 

2. Przekazanie i przyjęcie przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej 
(budowlanej, wykonawczej i projektu aranżacji). 

 

Pytanie nr 52 

W nawiązaniu do zapisów zawartych w Załączniku nr 6 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu 
Zamówienia Zamawiający sklasyfikował dostawę wyposażenia do przestrzeni ogólnodostępnych 
jako składową wchodzącą w zakres wykonania wystawy. Zwracamy uwagę, że elementy 
wykończenia oraz wyposażenie pomieszczeń pozawystawienniczych powinny znaleźć się w 
zakresie robót budowlanych – niezasadne jest przypisanie tych prac w tym np. dostawy 
wyposażenia do zespołu toalet w zakres prac typowo wystawienniczych. Pozostawienie 
niniejszego zakresu w ramach prac wystawienniczych odbije się negatywnie na przestrzeni 
wystawienniczej, co spowodowane jest w głównej mierze faktem, iż Zamawiający w SIWZ określił 
procentowy udział części dotyczącej wykonania wystawy stałej w całościowej wartości 
zamówienia. W związku z powyższym wnosimy o doprecyzowanie, iż wskazane 35% ceny brutto 
odnosi się tylko i wyłącznie do wykonania wystawy (czyli elementów określonych w Przedmiarze 
wystawy na str. 2-44) i nie dotyczy przestrzeni ogólnodostępnych. Tym samym dla Wykonawcy 
jasne będzie, że dostawa wyposażenia do przestrzeni ogólnodostępnych stanowi element robót 
budowlanych i Wykonawca wyliczając wartość prac wystawienniczych nie musi wliczać w nie 
przestrzeni ogólnodostępnych. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

W pozostałym zakresie postanowienia dokumentacji postępowania nie ulegają zmianie. 

 

 

Załączniki: 

Załącznik 1. Mapa zasadnicza 

Załacznik 2. Opinia geotechniczna 


