
 
 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na sporządzenie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania polegającego na wykonaniu 

termomodernizacji budynków Zespołu Szkół w Mosinie. 

 
Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  

ZP.272.00046.2018   10.09.2018 r. 

l.dz.: ZP.KW-00341/18   

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), informuję, iż do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

ZAPYTANIA: 

1. Czy Zamawiający przewiduje docieplenie ścian fundamentowych? Jeżeli tak, to prosimy o określenie głębokości poniżej 

poziomu terenu, do jakiej należy ją ocieplić (brak ww. informacji w PF-U). 

Brak powyższych informacji uniemożliwia rzetelne przygotowanie oferty.  

2. Czy montaż parapetów wewnętrznych jest w zakresie robót przedmiotowego postępowania? 

Brak powyższych informacji uniemożliwia rzetelne przygotowanie oferty.  

3. Czy wszystkie okna w sali gimnastycznej mają posiadać rolety zewnętrzne napędzane elektrycznie? 

Brak powyższych informacji uniemożliwia rzetelne przygotowanie oferty. 

4. Czy zamawiający przewiduje drzwi przeciwpożarowe? Prosimy o miejsce ich lokalizacji z uwagi na brak dokumentacji. 

Brak powyższych informacji uniemożliwia rzetelne przygotowanie oferty.  

5. Prosimy o określenie, w którym miejscu znajduje się kotłownia w celu ustalenia przepisowej drogi pożarowej. 

Brak powyższych informacji uniemożliwia rzetelne przygotowanie oferty. 

6. Prosimy o określenie parametrów stolarki drzwiowej oraz materiału z jakiego mają być wykonane wraz z ich kolorystyką.  

7. Czy wszystkie okna podlegają wymianie? Wg dokumentacji uzupełniającej, w 2005 r. współczynnik przenikania ciepła 

stolarki okiennej wynosił k=1,1W/m2K, jaki współczynnik mają spełniać nowe okna? Z jakiego materiału mają być 

wykonane? 

Brak powyższych informacji uniemożliwia rzetelne przygotowanie oferty.  

8. Czy przewiduje się zmianę kolorystyczną elewacji obiektu czy pozostawienie istniejącej? 

Brak powyższych informacji uniemożliwia rzetelne przygotowanie oferty. 

9. Czy Zamawiający przewiduje częściowe odbiory robót (miesięczne rozliczenie robót), określone w §3 ust. 2, pkt 2 

Umowy?  

10. Prosimy o określenie wymiarów stolarki okiennej na sali gimnastycznej z uwagi na rozbieżność pomiędzy inwentaryzacją 

z 2004, a stanem istniejącym. 

11. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji powykonawczej termomodernizacji z 2005 r. w celu uwzględnienia 

zmian dokonanych po 2004 r., w którym wykonano inwentaryzację obiektu. 

12. Prosimy o wykreślenie z umowy § 3 Wynagrodzenie, ust 3 o treści: 

„Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa powyżej obejmuje wszelkie koszty realizacji Umowy, w tym koszty 

robocizny, urządzeń i materiałów, niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, nawet jeśli nie zostało to 

wyraźnie opisane.”  

Art. 29 ust. 1 ustawy Pzp nakłada na zamawiającego obowiązek opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny 

i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględnienia wszystkich wymagań i 

okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zapis ten służy realizacji ustawowych zasad uczciwej 

konkurencji a co za tym idzie zasady równego dostępu do zamówienia, wyrażonych art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.  

Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej zwraca uwagę, że ryczałt może odnosić się tylko do tego, co zamawiający 

uwzględnił w dokumentacji projektowej określającej przedmiot zamówienia i opisał w sposób zgodny z treścią art. 29 i 31 

Pzp.  

Zastosowanie wynagrodzenia ryczałtowego nie wyklucza także możliwości udzielenia wykonawcy zamówień 

dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji 

niemożliwej wcześniej do przewidzenia, po spełnieniu przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp. Zamawiający ma 

prawo także udzielić przy wynagrodzeniu ryczałtowym zamówień uzupełniających, które wcześniej zostały przewidziane 

przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszeniu i które wykraczają poza określenie 

przedmiotu zamówienia, po spełnieniu przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp (zob. KIO 212/13).  

13. Prosimy o wykreślenie z umowy § 3 Wynagrodzenie, ust. 4 o treści:  

„Kwota wynagrodzenia ryczałtowego uwzględnia wszelkie ryzyka i obejmuje wszelkie ewentualne roszczenia Wykonawcy 

związane z realizacją Umowy.”  

W wyroku z dnia 11 lutego 2014 r., KIO 139/14; KIO 148/14; KIO 150/14, Krajowa Izba Odwoławcza podzieliła stanowisko 

wyrażone w wyroku z dnia 9 maja 2012 r., KIO 809/12, w którym stwierdzono „że obciążające wykonawcę ryzyko 

nieprzewidzenia rozmiaru lub kosztów prac będące w świetle art. 632 § 1 k.c. cechą wynagrodzenia ryczałtowego 

doznaje modyfikacji na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy nie może obciążać ryzyko 

nieprzewidzenia rozmiaru prac czy ich kosztów będące wynikiem opisu przedmiotu zamówienia naruszającego art. 29 i 

art. 31 ustawy Pzp.”.  



14. Wnoszę o wprowadzenie zmiany w § 3 ust. 2 pkt 2 wzoru umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 

2) za wykonanie prac określonych w § 1 ust. 2 pkt 2 - w wysokości 92 % wartości Przedmiotu Umowy tj. _____________ 

zł brutto w następujących wysokościach i terminach: 

a) 25 % wartości Przedmiotu Umowy - 4 tygodnie od dnia przekazania ternu budowy 

b) 25 % wartości Przedmiotu Umowy - 8 tygodni od dnia przekazania ternu budowy 

c) 20 % wartości Przedmiotu Umowy - 12 tygodni od dnia przekazania ternu budowy 

d) 22 % wartości Przedmiotu Umowy - po wykonaniu umowy, zgodnie z terminami określonymi w § 4. 

Ewentualnie wnoszę o wprowadzenie w umowie możliwości dokonywania przez Państwa zapłaty zaliczek  

w wysokościach i terminach wskazanych w zdaniu poprzednim. 

Jednocześnie wskazuję, że podział % na poszczególne okresy jest podziałem przykładowym. Celem proponowanych 

zmian jest umożliwienie udziału w postępowaniu mniejszym wykonawcom, którzy nie mają możliwości samodzielnego 

finansowania inwestycji. Co ważne - takie rozwiązanie będzie również korzystne dla Państwa, gdyż po pierwsze pozwoli 

to na zwiększenie konkurencyjności, a po drugie będzie miało wpływ na cenę składanych ofert, ponieważ wykonawcy nie 

będą musieli posiłkować się finansowaniem zewnętrznym w celu zrealizowania umowy. W tym miejscu podkreślam, że 

Urząd Zamówień Publicznych rekomenduje zwiększanie konkurencyjności w postępowaniach na roboty budowlane 

właśnie poprzez płatności częściowe lub udzielanie zaliczek (zob, https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/zaliczki-w-

zamowieniach-publicznych). 

 

ODPOWIEDZI: 

Ad. 1. Zamawiający nie przewiduje docieplenia ścian fundamentowych. 

Ad. 2. Zamawiający nie przewiduje konieczności wymiany parapetów wewnętrznych. O ewentualnej konieczności 

demontażu i montażu decyduje Wykonawca. Zamawiający nadmienia, iż należy przewidzieć malowanie ścian okiennych.  

Ad. 3. Tak. 

Ad 4. Nie. 

Ad. 5. Zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym str. 4 pkt B1 zd. 2: Kotłownia usytuowana jest w podpiwniczeniu 

łącznika, pomiędzy kuchnią i internatem, na działkach nr 1206/3 i 1208/1. Dokumenty przetargowe zawierają mapę do celów 

projektowych terenu inwestycji. 

Ad. 6. 

- Główne drzwi wejściowe do szkoły: podwójne, aluminiowe, przeszklone, brązowe. 

- Drzwi tylne do szkoły: pojedyncze, aluminiowe, przeszklone, brązowe. 

- Drzwi do piwnicy: stalowe, brązowe. 

- Drzwi do pomieszczeń magazynowo-gospodarczych: drewniane, brązowe (2 szt.). 

- Drzwi do szatni sportowej: aluminiowe, przeszklone, brązowe.   

Ad. 7. Wymianie podlegają wszystkie okna. Zgodnie z Audytem energetycznym, winny mieć współczynnik przenikania ciepła 

0,9 W/m2K. Materiał PCV. 

Ad. 8. Kolor elewacji pozostaje bez zmian. 

Ad. 9 i 14. Zamawiający przewiduje możliwość płatności sukcesywnych. Wprowadzono stosowne zmiany w projekcie umowy. 

Zmieniony projekt umowy stanowi załącznik do niniejszego pisma. 

Ad. 10. Wymiary okien sali gimnastycznej, zmierzone w świetle muru, po stronie elewacji: 

- 7 szt. okien od strony parkingu – 1,06 x 2,37 m, 

- 7 szt. okien od strony ogrodzenia – 1,64 x 2,43 m. 

Ad. 11. Użytkownik nie posiada dokumentacji powykonawczej termomodernizacji z 2005 r. 

Ad. 12 i 13. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian w umowie, we wskazanym powyżej zakresie.  

Są to standardowe zapisy dla umów o charakterze ryczałtowym. Wykonawca ma możliwość uwzględnienia w ofercie 

wszelkich składników niezbędnych do prawidłowego wykonania inwestycji. 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że:  

1. zmieniony zostaje zapis § 14 ust. 1 pkt 2 projektu umowy. Zmieniony projekt umowy stanowi załącznik do niniejszego pisma.  

2. w związku ze spotkaniem wykonawców z dnia 07.09.2018 r. w trakcie którego zadane zostały pytania do treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający niezwłocznie udzieli na nie odpowiedzi w następnym piśmie. 

3. w związku z udzielonymi powyżej odpowiedziami i dokonanymi zmianami, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP 

zmieniona zostaje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie: 

− terminu składania ofert, który wyznaczony zostaje na 20.09.2018 r. do godz. 11:00, 

− terminu otwarcia ofert, który wyznaczony zostaje na 20.09.2018 r., godz. 11:15, 

− wniesienia wadium – wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia  

20.09.2018 r. do godz. 11:00. 

Pozostałe zapisy SIWZ wraz z miejscem składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl 


