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RZP.271.20.2020

Wykonawcy
Dotyczy: RZP.271.20.2020 Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą
infrastruktury sportowej” w ramach zadania 2019/06 na podstawie Programu
Funkcjonalno - Użytkowego, w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający działając
zgodnie z art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1843) przekazuje treść zapytań do SIWZ
wraz z odpowiedziami bez ujawniania źródła zapytania oraz zmienia zapisy SIWZ
w poniższym zakresie.
1. Czy Zamawiający dopuszcza udział w powyższym postępowaniu przetargowym
Wykonawców, którzy wykonali budynki mieszkalne wielokondygnacyjne w konstrukcji
drewnianej prefabrykowanej? Dopuszczenie Wykonawców spełniających kryteria
i parametry wielkościowe wykonanych inwestycji (nie tylko zakwalifikowanych do PKOB
pod symbolami 1263; 1264) pozwoli na udział większej liczby potencjalnych oferentów.
Obecne kryteria w zakresie wykazania się zrealizowanymi inwestycjami oraz kryteria
w zakresie posiadania osób do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie,
w poszczególnych branżach (pkt. 5.1.2.3.3.) takiej możliwości nie dają. Można by
przypuszczać, że faworyzują tylko 1 Wykonawcę realizującego podobne inwestycje
w kraju.
Odp. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.
2. Zwracamy się z prośbą o zmianę treści SIWZ Punkt 15 Wymagania dotyczące
zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez zmniejszenie wysokości
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 5 % wartości ceny oferty brutto oraz
wprowadzenie zapisu o dopuszczeniu możliwości potrącania kwot częściowych
zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wystawianych przez Wykonawcę faktur,
zgodnie z art. 150 ust. 3-6 Prawo Zamówień Publicznych. Należy wskazać, że aktualna
sytuacja na rynku w związku z ogłoszonym w dniu 11.03.2020 r. przez Światową
Organizację Zdrowia stanem pandemii oraz wprowadzonym w Polsce stanem epidemii
z powodu rozprzestrzenianiu się koronawirusa powoduje, że podmioty finansowe
udzielające zabezpieczeń kontraktów Generalnym Wykonawcom , w ramach zamówień
publicznych często odmawiają udzielenia tych zabezpieczeń , co stało się zjawiskiem
powszechnym. Ma na to wpływ w szczególności ogólny wskaźnik rentowności inwestycji
w ramach zamówień publicznych , ogólna bieżąca płynność finansowa firm z sektora
usług budowlanych oraz wciąż wzrastające koszty prowadzenia takich inwestycji, przy
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w zasadzie nie negocjowanych stawkach wynagrodzeń oraz warunkach umowy
ustalonych przez inwestorów zadań z sektora publicznego. To wszystko powoduje, że
podmioty udzielające zabezpieczeń szacują swoje ryzyko na bardzo wysokim poziomie,
odmawiając udzielania zabezpieczeń w ustalonej przez Państwa wysokości. Prowadzi to
do faktycznego preferowania największych podmiotów budowlanych ( niejednokrotnie
z przeważającym kapitałem zagranicznym) eliminując jednocześnie z udziału
w przetargach publicznych podmioty mniejsze o kapitale polskim , naruszając tym samym
przewidziane Prawem zamówień publicznych reguły konkurencyjności. Nie należy pomijać
faktu, że przy tego typu inwestycjach wymagane zabezpieczenie stanowi bardzo dużą
kwotę a wniesienie jej od razu przed udzieleniem zamówienia stanowi duże obciążenie
finansowe dla przyszłego wykonawcy. W związku z powyższym prosimy o pozytywne
rozpatrzenie naszej prośby. Wprowadzenie powyższej zmiany umożliwi naszej firmie
oraz innym wykonawcom udział w niniejszym postępowaniu.
Odp. 2 Zamawiający wyraża zgodę za zmianę zapisów wzoru umowy i obniża poziom
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 10% na 5%. Zamawiający
nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu o dopuszczeniu możliwości potrącania kwot
częściowych zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wystawianych przez
Wykonawcę faktur, zgodnie z art. 150 ust. 3-6 Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1843) dokonuje zmiany
zapisów w poniższym zakresie SIWZ.
W SIWZ było:
15.1. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający ustala na
poziomie 10 % wartości ceny Oferty brutto.
Po zmianach w SIWZ jest:
15.1 Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający ustala na
poziomie 5 % wartości ceny Oferty brutto.
We wzorze umowy § 18 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: Strony ustalają
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu
umowy tj. na kwotę .............................. zł brutto (słownie: ......................................... ),
które Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy w formie ……..…... .
3. Wykonawca wnosi o modyfikacje zapisów SIWZ w pkt 5.1.2.3.3. Czy Zamawiający
dopuści aby doświadczenie Kierownika budowy obejmowało doświadczenie na
budynkach wykonywanych w technologii prefabrykowanej opartych o konstrukcje inną
niż drewniana np. żelbetową?

ŁOMIANKI

miasto możliwości

Odp. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.
4. W nawiązaniu do postanowień § 12 ust. 3 załączonego do SIWZ wzoru umowy wnoszę
o wyjaśnienie w oparciu o jakie podstawy faktyczne i prawne Zamawiający przewiduje
płatność wynagrodzenia Wykonawcy za realizację poszczególnych etapów umowy do
określonego w zapisie wzoru umowy, maksymalnego procentowego pułapu części
wynagrodzenia w sytuacji, gdy w danym okresie, wskazanym w umowie jako czas
dokonywania płatności, Wykonawca zrealizuje 100% danego zakresu umowy. W ocenie
Wykonawcy przyjęty przez Zamawiającego we wzorze umowy sposób rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy nie może być zaakceptowany z tego względu, że powoduje on
sytuację, w której Wykonawca otrzyma tylko niewielką część należnego wynagrodzenia
pomimo wykonania całości robót objętych danym etapem przedmiotu umowy. W efekcie
na Wykonawcy robót spoczywał będzie ciężar finansowania realizacji istotnej części
realizowanej inwestycji – nawet 50%, co z kolei stanowi poważne ograniczenie zasady
konkurencyjności w przetargu publicznym, gdyż znaczna część podmiotów działających na
rynku takiego kosztu ponieść nie może. W efekcie w ocenie Wykonawcy w/w zapis
umowny winien zostać zmieniony w taki sposób, aby zapłata wynagrodzenia odpowiadała
wartości i zakresowi wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych. Efekt ten,
uwzględniając możliwości budżetowe Zamawiającego, można osiągnąć poprzez
odpowiednie wydłużenie czasu realizacji poszczególnych etapów przedmiotu umowy i
dostosowanie harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji przedmiotu umowy. Po
wprowadzeniu zmian Zamawiający dokonywał by płatności na podstawie protokołów
częściowych odbioru przedmiotu umowy, za prace faktyczne zrealizowane przez
Wykonawcę. Dodatkowo, uwzględniając charakter inwestycji i technologię realizowanych
robót, wnoszę o wprowadzenie do umowy zapisu dającego Wykonawcy możliwość
fakturowania częściowego do wysokości 95% wartości wynagrodzenia umownego.
Stosowana na potrzeby realizacji przedmiotu umowy technologia sprawia, że wiele prac
objętych jej zakresem rozpoczyna się na początku realizacji i ciągnie przez cały okres
wykonywania umowy zanim zostanie faktycznie zakończona. Dotyczy to np. wykonywania
instalacji, których realizacja rozpoczyna się w momencie montażu konstrukcji, a kończy na
finiszu inwestycji protokołami pomiarów. Należy także zwrócić uwagę, że powyższe
rozwiązania są chwili obecnej rekomendowane ze względu na obowiązujący w Polsce stan
epidemii, co wynika wprost z rozwiązań prawnych wprowadzonych przepisami Tarczy 4.0.
Odp. 4 Zamawiający określając płatności za poszczególne etapy, analizował wpływy do
budżetu Gminy z tytułu podatków i na podstawie tych wyliczeń przygotował płatności
zaproponowane we wzorze umowy. Ze względu na obecną pandemię koronawirusa
wpływy do budżetu gminy uległy znacznemu zmniejszeniu i na obecną chwilę nie jest
możliwa zmiana płatności za poszczególne etapy określone w §12 ust. 3 wzoru umowy.
Zamawiający wyraża zgodę na rozliczanie płatności w cyklu kwartalnym dla II i III etapu
realizacji zamówienia, przy czym ostatnia faktura dla III etapu musi być złożona najpóźniej
do 18.12.2021 roku. Płatności w cyklu kwartalnym będą realizowane na podstawie
harmonogramu rzeczowo-finansowego sporządzonego dla każdego kwartału, zgodnie z
protokołami odbioru robót. Natomiast płatności za Etap I oraz IV będą rozliczane
jednorazowo.
W związku z powyższym do § 1 2 wz o ru u m o wy do d a j e si ę u st ę p 3 a o
n a st ęp u j ą cym b rz mi e n i u :
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Rozliczanie płatności dla II i III etapu realizacji zamówienia odbywać się będzie w cyklu
kwartalnym, przy czym ostatnia faktura dla III etapu musi być złożona najpóźniej do
18.12.2021 roku. Płatności w cyklu kwartalnym będą realizowane na podstawie
harmonogramu rzeczowo-finansowego sporządzonego dla każdego kwartału, zgodnie z
protokołami odbioru robót. Płatności za Etap I oraz IV będą rozliczane jednorazowo.
5. W nawiązaniu do punktu 5.1.2.2. SIWZ w zakresie spełnienia warunku udziału
w postepowaniu Wnioskujemy o zmniejszenie wymaganej kwoty z 5 000 000 na wartość
3 000 000 PLN. Jako uzasadnienie naszej prośby można stwierdzić, że planowana
inwestycja nawet w opinii Zamawiającego, co wyrażone jest SIWZ planowana jest na
okres 12 miesięcy. W przypadku skali przedmiotowej inwestycji, w kontekście wniosku
z punktu 1 niniejszego pisma miesięczne zaangażowanie na pewno nie będzie na poziomie
5 000 000 PLN. Wnioskowana wartość 3 000 000 wystarczająca jest dla prawidłowego
prowadzenia inwestycji
Odp. 5 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
6. W związku z zapisami punktu 5.1.2.3.2 w zakresie spełnienia warunku udziału
w postępowaniu Wykonawca wnioskuje o zmianę wymagania z powierzchni 1500 mkw.
zabudowy na 1 500 mkw. powierzchni użytkowej. Prawdomównie nastąpiła omyłka
piaskarska gdyż w innych wymaganiach Zamawiający wskazuje powierzchnię użytkową.
Niemniej jako ew. argument za taką zmianą można stwierdzić, że doświadczenie
projektanta zdobyte na projektowaniu obiektów PKOB 1263 i 1264 o powierzchni
użytkowej jest wystarczające dla prawidłowego zaprojektowania przedmiotowego
obiektu szkoły.
Odp. 6 Zamawiający poprawia omyłkę pisarską i dokonuje zmiany zapisów SIWZ.
W SIWZ było:
5.1.2.3.2 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że wykonał minimum 2 usługi
polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej robót budowlanych
obejmujących budowę budynku dwukondygnacyjnego zakwalifikowanego do
PKOB (pod symbolami 1263; 1264) o konstrukcji drewnianej prefabrykowanej
wraz z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, centralnego ogrzewania,
wentylacyjnymi, elektrycznymi, teletechnicznymi oraz zagospodarowaniem
terenu, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1500 m2,wykonane nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– oświadczenie Wykonawcy.

ŁOMIANKI

miasto możliwości

Po zmianach w SIWZ jest:
5.1.2.3.2 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że wykonał minimum 2 usługi
polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej robót budowlanych
obejmujących budowę budynku dwukondygnacyjnego zakwalifikowanego do
PKOB (pod symbolami 1263; 1264) o konstrukcji drewnianej prefabrykowanej
wraz z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, centralnego ogrzewania,
wentylacyjnymi, elektrycznymi, teletechnicznymi oraz zagospodarowaniem
terenu, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1500 m2,wykonane nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– oświadczenie Wykonawcy.
W SIWZ było:
6.1.5.2.2 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że wykonał minimum 2 usługi
polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej robót budowlanych
obejmujących budowę budynku dwukondygnacyjnego zakwalifikowanego do
PKOB (pod symbolami 1263; 1264) o konstrukcji drewnianej prefabrykowanej
wraz z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, centralnego ogrzewania,
wentylacyjnymi, elektrycznymi, teletechnicznymi oraz zagospodarowaniem
terenu, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1500 m2,wykonane nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
W SIWZ po zmianach jest:
6.1.5.2.2 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że wykonał minimum 2 usługi
polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej robót budowlanych
obejmujących budowę budynku dwukondygnacyjnego zakwalifikowanego do
PKOB (pod symbolami 1263; 1264) o konstrukcji drewnianej prefabrykowanej
wraz z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, centralnego ogrzewania,
wentylacyjnymi, elektrycznymi, teletechnicznymi oraz zagospodarowaniem
terenu, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1500 m2,wykonane nie
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wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
7 W nawiązaniu do zapisów SIWZ, punkt 8.1 Wnioskujemy o zmniejszenie wymagań do
kwoty 100 000 PLN (sto tysięcy złotych)
Odp. 7 Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapis SIWZ.
W SIWZ było: 8.1 Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).
Po zmianach w SIWZ jest: 8.1 Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w
wysokości: 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
8 Zamawiający w punkcie 13.1 SIWZ (kryteria oceny) w zakresie oceny doświadczenia
kierownika budowy wskazał wymóg realizowania wskazanych typów obiektów
o powierzchni 1500 mkw. (powierzchnia użytkowa). Wnioskujemy o zmianę tego
parametru na wartość 1000 mkw. powierzchni użytkowej. Należy podkreślić, iż osoba
prowadząca/nadzorująca budowę lub kilka budów o powierzchni 1000 mkw. zdobyła
praktycznie takie samo doświadczenie i umiejętności jak przy obiekcie 1500 mkw. Zmiana
tego parametru pozwoli również Zamawiającemu na poszerzenie kręgu potencjalnych
oferentów co znacznie poprawi konkurencyjność postępowania.
Odp. 8 Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisy SIWZ.
W SIWZ było:
5.1.2.3.3 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że na okres realizacji zamówienia
będzie dysponował 1 osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkcji w budownictwie, do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności techniczno-budowlanej – należącą do właściwej Izby Samorządu
Zawodowego (lub równoważne do ww. wydawane na podstawie przepisów
obowiązujących w innych państwach). Kierownik budowy musi posiadać co
najmniej 5 letnie doświadczenie jako kierownik budowy na co najmniej 2 (dwóch)
budynkach (do momentu odbioru końcowego) wraz z wykonaniem instalacji
wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, elektrycznych,
teletechnicznych oraz zagospodarowaniem terenu zakwalifikowanych do PKOB
(pod symbolami 1263; 1264) wykonywanych w technologii prefabrykowanej
opartej o konstrukcję drewnianą o powierzchni użytkowej minimum 1500 m2
(jeden tysiąc pięćset).
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Po zmianach w SIWZ 5.1.2.3.3 jest:
5.1.2.3.3 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że na okres realizacji zamówienia
będzie dysponował 1 osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkcji w budownictwie, do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności techniczno-budowlanej – należącą do właściwej Izby Samorządu
Zawodowego (lub równoważne do ww. wydawane na podstawie przepisów
obowiązujących w innych państwach). Kierownik budowy musi posiadać co
najmniej 5 letnie doświadczenie jako kierownik budowy na co najmniej 2 (dwóch)
budynkach (do momentu odbioru końcowego) wraz z wykonaniem instalacji
wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, elektrycznych,
teletechnicznych oraz zagospodarowaniem terenu zakwalifikowanych do PKOB
(pod symbolami 1263; 1264) wykonywanych w technologii prefabrykowanej
opartej o konstrukcję drewnianą o powierzchni użytkowej minimum 1000 m2
(jeden tysiąc).
W SIWZ było:
6.1.5.2.3 Wykazu osób w którym Wykonawca wykaże jedną osobę posiadającą
uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie, do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności techniczno-budowlanej –
należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego (lub równoważne do ww.
wydawane na podstawie przepisów obowiązujących w innych państwach).
Kierownik budowy musi posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie jako
kierownik budowy na co najmniej 2 (dwóch) budynkach (do momentu odbioru
końcowego) wraz z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania,
wentylacyjnych,
elektrycznych,
teletechnicznych
oraz
zagospodarowaniem terenu zakwalifikowanych do PKOB (pod symbolami
1263; 1264) wykonywanych w technologii prefabrykowanej opartej o
konstrukcję drewnianą o powierzchni użytkowej minimum 1500 m2 (jeden
tysiąc pięćset), skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę
jakości
lub
kierowanie
robotami
budowlanymi,
wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
W SIWZ po zmianach jest:
6.1.5.2.3 Wykazu osób w którym Wykonawca wykaże jedną osobę posiadającą
uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie, do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności techniczno-budowlanej –
należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego (lub równoważne do ww.
wydawane na podstawie przepisów obowiązujących w innych państwach).
Kierownik budowy musi posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie jako
kierownik budowy na co najmniej 2 (dwóch) budynkach (do momentu odbioru
końcowego) wraz z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego
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ogrzewania,
wentylacyjnych,
elektrycznych,
teletechnicznych
oraz
zagospodarowaniem terenu zakwalifikowanych do PKOB (pod symbolami 1263;
1264) wykonywanych w technologii prefabrykowanej opartej o konstrukcję
drewnianą o powierzchni użytkowej minimum 1000 m2 (jeden tysiąc), skierowaną
przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami.
W SIWZ w pkt 13.1 było:
Ilość punktów w kryterium doświadczenie Kierownika Budowy – Tw 20%
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia i mającej znaczący wpływ na
jakość wykonania zamówienia będzie oceniane jako – doświadczenie kierownika budowy w
kierowaniu robotami w specjalności techniczno-budowlanej należącego do właściwej Izby
Samorządu Zawodowego (lub równoważnej do ww. wydawanej na podstawie przepisów
obowiązujących w innych państwach) który posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie jako
kierownik budowy na co najmniej 2 (dwóch) budynkach (do momentu odbioru końcowego)
wraz z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
wentylacyjnych, elektrycznych, teletechnicznych oraz zagospodarowaniem terenu
zakwalifikowanych do PKOB (pod symbolami 1263; 1264) wykonywanych w technologii
prefabrykowanej opartej o konstrukcję drewnianą o powierzchni użytkowej minimum 1500
m2 (jeden tysiąc pięćset).
Po zmianach w SIWZ pkt 13.1 jest:
Ilość punktów w kryterium doświadczenie Kierownika Budowy – Tw 20%
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia i mającej znaczący wpływ na
jakość wykonania zamówienia będzie oceniane jako – doświadczenie kierownika budowy w
kierowaniu robotami w specjalności techniczno-budowlanej należącego do właściwej Izby
Samorządu Zawodowego (lub równoważnej do ww. wydawanej na podstawie przepisów
obowiązujących w innych państwach) który posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie jako
kierownik budowy na co najmniej 2 (dwóch) budynkach (do momentu odbioru końcowego)
wraz z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
wentylacyjnych, elektrycznych, teletechnicznych oraz zagospodarowaniem terenu
zakwalifikowanych do PKOB (pod symbolami 1263; 1264) wykonywanych w technologii
prefabrykowanej opartej o konstrukcję drewnianą o powierzchni użytkowej minimum 1000
m2 (jeden tysiąc).
9 Zamawiający w punkcie 15.1 SIWZ wskazała konieczność wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 10%. Wnioskujemy o zmianę tej wartości na
5%. Jako umotywowanie naszego wniosku można wskazać rekomendacje jakimi można
potraktować ustawę zwaną potocznie tarcza 4.0 która w dobie pandemii wskazuje
jednostką samorządu terytorialnego właśnie taką wartość wymaganego zabezpieczania.
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Ponadto 5% wartości przy inwestycji rozłożonej na blisko 2 lata jest w pełni wystarczające
do prawidłowego zabezpieczenia należytego wykonania a jej pozostawione 30% na
pewno zabezpieczy prawidłowe usuwanie wad i usterek lub ewentualnie wykonania ich
w ramach wykonawstwa zastępczego.
Odp. 9 Zamawiający wyraża zgodę za zmianę zapisów wzoru umowy i obniża poziom
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 10% na 5%, jak w Pytaniu 2.
10 We wzorze umowy (załącznik do SIWZ) w paragrafie 2 punkt 1a) Zamawiający
wskazał termin 120 dni ja wykonanie etapu I tj wykonanie dokumentacji projektowej
wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę również
z nieprzekraczalnym terminem 18.12.2020. W ocenie wykonawcy w kontekście trwającej
procedury przetargowej, która zakończy się prawdopodobnie w miesiącu wrześniu 2020
oraz procedur administracyjnych (wydanie pozwolenia na budowę to ponad 60dni
w KPA) niemożliwym jest spełnienie tego terminu. Prosimy o zmianę tego wymagania na
samo przekazanie dokumentacji projektowej i złożenie wniosku o pozwolenie na
budowę. Tym samym wnioskujemy o zmianę par 7 punkt 7 umowy.
Odp. 10 Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany zapisów wzoru Umowy. Przekazanie
dokumentacji projektowej i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę musi nastąpić
najpóźniej do 18.12.2020. Dowodem złożenia ma być potwierdzenie złożenia wraz z
pieczątką instytucji do której dokumentacja została złożona.
§ 2 Ustę p 1 p un kt 1 a ot rz ym u j e b rz m ie n i e :

1.

§2
[ z ob o wi ą z an i a W ykon a wcy]
Wykonawca zobowiązuje się do:
1) realizacji przedmiotu umowy w terminach:
a) Termin zakończenia Etapu I – nie później niż do 18.12.2020 r.;
§ 7 Ust ęp 7 o t rz ym uj e b rz m i en i e :

7. Odbiór etapu I należy rozumieć jako zatwierdzony protokolarnie przez Zamawiającego bez uwag
projekt budowlany wraz z potwierdzeniem złożenia wraz z pieczątką instytucji do której
dokumentacja została złożona.

11 We wzorze umowy (załącznik do SIWZ) w paragrafie 2 punkt 3 1) Zamawiający wskazał
termin 7 dni na przekazanie terenu budowy liczone od podpisania umowy.
W kontekście, że prowadzone będą prace projektowe nielogicznym z punktu widzenia
organizacyjnego oraz kosztów (zaplecze budowy, ochrona) aby Wykonawca przejmował
teren w takim okresie. Wnioskujemy o zmianę zapisu na „…. Liczone od dnia
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.”
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Odp. 11 Przekazanie terenu Wykonawcy nie wiąże się równoznacznie z tym, że
Wykonawca musi utrzymywać tam zaplecze budowy, ochronę etc.). W pierwszym etapie
realizacji umowy jest wykonanie samej dokumentacji projektowej.
12 We wzorze umowy (załącznik do SIWZ) w paragrafie 3 punkt 7 Zamawiający wyznaczył
termin 30 dni na akceptację umowę z podwykonawcą. W kontekście krótkiego terminu
wykonania inwestycji (12 miesięcy) to długi termin utrudniający prowadzenie budowy.
Wnioskujemy o zmianę na 14 dni
Odp. 12 Zamawiający modyfikuje zapisy wzoru Umowy i zmienia termin z 30 dni na 7
dni. §7 Ust ęp 7 ot r z ym u j e b r z mi e n i e:
Zamawiający w terminie, maksymalnie, 7 dniowym (od otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo lub projektu jej zmiany) zgłosi na piśmie zastrzeżenia do ww. projektów
umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany
lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do
jej zmian.
13 We wzorze umowy (załącznik do SIWZ) w paragrafie 11 punkt 2 Zamawiający wyznaczył
odpowiednio terminu 24 godziny i 3 dni. To niewątpliwie nie rynkowe wymagania,
często nie możliwe do spełnienia np. w kontekście prawidłowego zgłoszenia i możliwości
odebrania tego zgłoszenia. Dodatkowo część usterek będzie dotyczyło podwykonawców
których Wykonawca również musi powiadomić. Tym samym wnioskujemy o zmianę tych
termonów na odpowiednio 7 i 14 dni.
Odp. 13 Zamawiający wskazał w tym paragrafie czas reakcji przystąpienia do napraw
gwarancyjnych, bądź usunięcia usterek, fizyczne usunięcie ma nastąpić w ciągu 3 dni
roboczych.
14 Zamawiający wskazuje w PFU w kilu miejsca w wskazuje konstrukcję drewnianą
prefabrykowaną obiektu szkolnego jako wymaganą. Prosimy o potwierdzenie, że
zamawiający nie dopuszcza zamiany wymaganej konstrukcji na konstrukcję tradycyjną
(monolityczną lub murowaną) czy też stalową (lekkie/cienkie profile stalowe).
W kontekście krótkiego terminu i wymaganych procesów technologicznych technologia
tradycyjna nie daje możliwości terminowego wykonani przedmiotowej inwestycji.
Odp. 14 Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę wymaganej konstrukcji na
konstrukcję tradycyjną monolityczną lub murowaną czy też stalową.
15 Prosimy o potwierdzenie, iż w związku wymaganiami z wymaganiami Zamawiającego
opisanym w PFU w punkcie II pp. 5 a) na str. 23 odnośnie konieczności zapewnienie
otwartej dyfuzyjnie przegrody zewnętrznej wyłącza się możliwość stosowania
w ścianach zewnętrznych styropianu czy styroduru (EPS, XPS).
Odp. 15 Zamawiający potwierdza wymagania opisane w PFU w punkcie II pp.5 a) na
str. 23.
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16 Zamawiający w PFU (załączniki graficzne) wykazał wymaganą architekturę budynku.
Prosimy o informację czy dopuszcza się istotne zmiany architektury obiektu?
Odp. 16 Zdjęcia graficzne mają charakter poglądowy, Zamawiający dopuszcza zmiany
architektury budynku, akceptacja nastąpi na etapie projektowania.
17 W punkcie II pp. 5b) zamawiający wskazuje konieczność wykonania obiektu na płycie
fundamentowej żelbetowej. Czy zamawiający wyklucza możliwość posadowienia obiektu
na słupkach betonowych/stopach wraz z wykonaniem lekkiej konstrukcji podłogi
parteru?
Odp.17 Zamawiający wyklucza
betonowych / stopach.

możliwość posadowienia obiektu na słupach

18 Czy wyposażenie węzła kuchennego jest w zakresie realizowanych prac a Wykonawca
powinien uwzględnić je w wycenie w zakresie zgodnym z tabelą opisaną na stronie 34?
Odp. 18 Wyposażenie węzła kuchennego nie jest elementem przetargu, natomiast
trzeba wyprowadzić wszystkie podłączenia i instalacje dla urządzeń gastronomicznych /
technicznych.
19 Czy można wykonać budynek w technologii tradycyjnej ?? W tym terminie można bez
problemu wykonać budynek w technologii tradycyjnej a znacznie obniży koszty
wybudowania obiektu min 20%. Dodatkowa cena jest zabezpieczeniem obiektu zgodnie
z przepisami przeciwpożarowymi (np.: ściany i stropy zabezpieczone do min R30, nie jest
to zwykła płyta g-k tylko ogniodporna). Wstępnie widać, że autor PFU częściowo to
uwzględnił opisując klatki schodowe jako żelbetowe. Koszt budowy obiektu
szkieletowego to ok 6000zł/1m², a technologii tradycyjnej kosztowałby max 4800zł/1m².
Zasadne jest aby wykonawca miał możliwość z częściowej prefabrykacji elementów na
przykład konstrukcja dachu i stropów ale mógł całość wykonać w technologii tradycyjnej
co znacznie obniży koszty wykonania.
Odp. 19 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę technologii wykonania obiektu.
20 Kompleks przewidziany jest dla 240 uczniów – na który składać się będzie 12 oddziałów
od 20 do 30 dzieci. Zgodnie z aktualnymi przepisami kompleks 1 klasy może mieć max
25 dzieci.
Odp. 20 Ilość 240 uczniów jest wartością orientacyjną, należy dostosować liczbę uczniów
do aktualnie obowiązujących przepisów. Należy pamiętać, że szkoła będzie pełnić
również funkcję szkoły z oddziałami integracyjnymi.
21 Czy wyposażenie kuchni wchodzi i całego zaplecza jest objęte przetargiem?
Odp. 21 Wyposażenie kuchni nie jest objęte przetargiem.
22 Czy wyposażenie szkoły w tym szatni jest objęte przetargiem? jak tak to jakie?
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Odp. 22 Wyposażenie szkoły nie jest objęte przetargiem.
23 Czy wyposażenie Sali gimnastycznej jest objęte przetargiem? jak tak to jakie?
Odp. 23 Wyposażenie Sali gimnastycznej nie jest objęte przetargiem.
24 Czy mała architektura na zagospodarowaniu jest objęta przetargiem? jak tak to jaka?
Odp. 24 Należy przewidzieć wiatę na odpady uwzględniając planowaną liczbę uczniów i
wszystkie rodzaje frakcji odpadów.
25 Do wykonania należy między innymi przebudowa sieci napowietrznej elektrycznej.
Można podać czy jest średniego czy niskiego napięcia, podać ilość słupów mniej więcej
długość?
Odp. 25 Jest to sieć niskiego napięcia, ilość i długość słupów należy uzgodnić z PGE
Legionowo.
26 Można prosić o wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia budynków?
Odp. 26 Zamawiający nie jest w posiadaniu takich wyników. Dokument ten pozyskiwany
jest na etapie projektowania inwestycji.
27 Zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ pkt 10 należy zaprojektować i wykonać sale
gimnastyczną w technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego. Czy zamawiający
dopuszcza rozwiązanie techniczne polegające na wykonaniu sali gimnastycznej w
technologii tradycyjnej z więźbą dachową drewnianą oraz zaplecza sanitarnego w/w sali
w technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego? Powyższe rozwiązanie jest
optymalne ze względu technicznego oraz ekonomicznego.
Odp. 27 Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.
28 Proszę o uszczegółowienie i doprecyzowanie zapisu mówiącego o wykonaniu
i zaprojektowaniu sali gimnastycznej : „z instalacjami utrzymującymi w miarę stałą
temperaturę wewnątrz sali gimnastycznej” – załącznik nr 3 do SIWZ pkt 10 należy
pamiętać ze wykonanie pełnej klimatyzacji w Sali gimnastycznej skutkuje rażącym
wzrostem kosztu inwestycji, w związku z czym jest nie praktykowane w obiektach
o podobnym przeznaczeniu.
Odp. 28 Celem projektu jest utrzymanie w miarę stałej temperatury wewnątrz Sali
gimnastycznej. Efekt ten można osiągnąć poprzez zastosowanie wydajnej wentylacji
mechanicznej, zastosowanie systemu KALVAL (izolacyjny materiał dostarczający do
wnętrza rozporoszone światło) lub system równoważny itp.
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29 Proszę o uszczegółowienie do uprawiania jakich dyscyplin ma być przeznaczone
projektowane boisko sportowe – załącznik nr 3 do SIWZ pkt 11.
Odp. 29 Lekkoatletyka, siatkówka, piłka nożna.
Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SIWZ.
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