
Kraków, dnia 05.07.2022 r. 

 

 Do wszystkich, kogo dotyczy 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA IV 

 

SPRAWA NR: 31/ZP/2022    

Roboty budowlane dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „budowa budynku szpitala dla 

potrzeb bloku operacyjnego, oddziałów szpitalnych, zaplecza diagnostyczno-laboratoryjnego i rehabilitacji” 

wraz z dostawą sprzętu – zadanie nr 91575 

 

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ I ORAZ PRZEKAZANIE DODATKOWEJ DOKUMENTACJI 

TECHNICZNEJ 

  

I. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które 

wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.  

 

Pytanie 46: 

Prosimy o uzupełnienie opisu parametrów granicznych dla mebli z  pozycja 2.1.41-2.1.49 przedmiaru pakiet 2- 

wyposażenie medyczne pozostałe tj.: 

•Stołu przyściennego 1500, 

•Stołu przyściennego 1800, 

•Stołu roboczego przyściennego 1200, 

•Stołu roboczego ze zlewem dwukomorowym ze stali nierdzewnej 120x60x85 z szafką podblatową, 

•Stołu roboczego ze zlewem dwukomorowym ze stali nierdzewnej 180x60x85 z szafką podblatową, 

•Szafy laboratoryjnej dwudrzwiowej 800. 

Odpowiedź:  Opis zgodnie z specyfikacją  

270-IP-ZB-XX-SP-A-00015-02-SST_B-13_Wyposazenie_Wewnetrzne 

 Znajdującą się w pliku 2022-06-28 - załączniki do odp. na pytania III. 

 

Pytanie 76: 

Czy Zamawiający w Art. 8.1. Aktu Umowy usunie akapit trzeci i czwarty? 

Uzasadniając powyższe zmiany Wykonawca wskazuje, że jest generalnie zobowiązany do należytego i prawidłowego 

wykonania przedmiotu Umowy. Nie jest do tego niezbędna rezygnacja z pozostałej współpracy z 

podwykonawcami/dostawcami, a jest to jednocześnie nadmierna niedogodność dla Wykonawcy. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Przedmiotowe postanowienie nie wyklucza możliwości 

jakiekolwiek współpracy wykonawcy z podwykonawcami/dostawcami, a wyłącznie tą, która mogłaby być sprzeczna z 

interesami Zamawiającego w związku z Inwestycją w okresie trwania Umowy. Nadto w ramach Artykułu 8.1.1. oraz 

8.1.2. Aktu Umowy wskazano, że w przypadku stwierdzenia wystąpienia takiego konfliktu interesów wykonawca (nie 

później niż w terminie 5 Dni Roboczych od Dnia zawarcia Umowy lub podjęcia takiej współpracy): 

o podejmie działania celem niezwłocznego zakończenia takiej współpracy przez Wykonawcę, Koordynatora 

Wykonawcy, Personelu Wykonawcy, Podwykonawców lub jakichkolwiek osób zaangażowanych (chociażby pośrednio) 



przez Wykonawcę w realizację Umowy, nie później jednak niż w terminie 5 Dni Roboczych od Dnia zawarcia Umowy, 

lub 

o złoży Zamawiającemu oświadczenie w przedmiocie braku sprzeczności z interesami Zamawiającego takiej 

współpracy z jednoczesnym wskazaniem zakresu takiej współpracy oraz ewentualnych działań podjętych przez 

Wykonawcę zmierzających do przeciwdziałania powstania konfliktu interesów takiej współpracy z interesami 

Zamawiającego w związku z Umową. 

 

Pytanie 77: 

Czy Zamawiający w Art. 11.3. w akapicie trzecim Aktu Umowy doda do dotychczasowej treści słowa „z zachowaniem 

prawa do wynikającego z tego wynagrodzenia dodatkowego"? 

Odpowiedź:   

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zagadnienie zgłaszania ewentualnych roszczeń przez wykonawcę 

uregulowane jest w Artykule 132 Aktu Umowy 

 

Pytanie 80: 

Czy Zamawiający nada dla Art. 15.2. Aktu Umowy następującą treść „Zamawiający dołoży starań, iż Personel 

Zamawiającego i personel działający na rzecz Dostawców będą współpracowali przy wykonywaniu Umowy przez 

Wykonawcę według Artykułu 31 Aktu Umowy [Współdziałanie]."? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający wskazuje, że istotą przedmiotowego 

postanowienia nie jest wyłączenie przewidzianego w art. 354 KC obowiązku współdziałania wierzyciela (w 

tym przypadku Zamawiających), lecz przeciwdziałanie sytuacji, gdy Wykonawca będzie dążył do 

przerzucenia na Zamawiającego realizacji Robót. W szczególności mowa tutaj o sytuacji, gdy Wykonawca 

będzie wstrzymywał się z realizacją swoich zobowiązań powołując się np. na brak stanowiska 

Zamawiającego (a Umowa narzuca na niego działanie nawet w przypadku braku reakcji ze strony 

Zamawiającego). 

 

Pytanie 81: 

Czy Zamawiający usunie Art. 26.5. Aktu Umowy? 

Uzasadniając zmianę Wykonawca wskazuje, że nie jest obowiązkiem wykonawcy szczegółowa weryfikacja 

dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego mająca na celu wyszukiwanie potencjalnych wad 

dokumentacji. Jak wskazał Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 25 listopada 2016 r. (sygn. akt: V CSK 138/16), 

wykonawca nie ma obowiązku badać szczegółowo projektu. Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 27 marca 2000 

r. (sygn. akt: III CKN 629/98) wskazał zaś, że „Wykonawca nie ma obowiązku szczegółowego sprawdzania 

dostarczonego projektu w celu wykrycia jego wad". Podobnie Sąd Apelacyjny w Warszawie w uzasadnieniu wyroku z 

5 marca 2015 r. (sygn. akt VI ACa 738/14) wskazał, że „Wykonawca robót budowlanych nie musi dysponować 

specjalistyczną wiedzą z zakresu projektowania; musi jedynie umieć odczytać projekt i realizować inwestycję zgodnie z 

tym projektem oraz zasadami sztuki budowlanej.". Sąd Apelacyjny w Katowicach w uzasadnieniu wyroku z 22 listopada 

2013 r. (sygn. akt: V ACa 442/13) wskazał zaś, że „Do obowiązków wykonawcy nie należy (...) specjalistyczne badanie 

projektu, a jedynie musi on umieć odczytać projekt i realizować inwestycje zgodnie z jego założeniami oraz zasadami 

sztuki budowlanej.". 



Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający jest świadom, iż jego oczekiwania w zakresie 

opisu przedmiotu zamówienia wykraczają poza typowe ramy umowy o roboty budowlane. Niemniej jednak potrzeby 

Zamawiającego, które legły u podstaw ogłoszenia postepowania, wiążą się z tym aby otrzymać w pełni funkcjonalny 

obiekt budowlany wraz zapewnieniem przez potencjalnego wykonawcę usług dodatkowych, za które, co oczywiste, 

Zamawiający jest gotów zapłacić – i w tym celu oczekuje od oferentów skalkulowania kosztu realizacji tych usług w 

ramach ofert (w cenie).  

Oczekiwania w zakresie zmiany opisu przedmiotu zamówienia wypaczają całkowicie cel, dla którego Zamawiający 

przystąpi do procedowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Mogą wręcz prowadzić do sytuacji, w 

której Zamawiający zmuszony będzie rozważyć zaniechanie kontynuacji realizacji inwestycji.  

Kwestia wprowadzenia do Umowy opcji „przeprojektuj”, tj. dokonania przez wykonawcę przeglądu dokumentacji 

projektowej oraz ewentualnego wprowadzenia do nich zmian nie jest rozwiązaniem niespotykanym w obrocie 

gospodarczym, a wręcz typowym dla inwestycji budowlanych realizowanych w formule EPC-pod klucz. 

 

Pytanie 82: 

Czy Zamawiający w Art. 29.7. Aktu Umowy zmieni słowa „30 000 zł (trzydzieści tysięcy złotych)" na słowa „50 000 

zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych)"? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie 83: 

Czy Zamawiający usunie Art. 29.8.1.2 i Art. 29.8.1.3 Aktu Umowy? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie 84: 

Czy Zamawiający w Art. 29.8. Aktu Umowy zmieni słowa „10 (dziesięciu) Dni Roboczych" na słowa „5 (pięciu) Dni 

Roboczych"? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie 85: 

Czy Zamawiający usunie Art. 29.9.1. Aktu Umowy? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Wprowadzone w Umowie rozwiązanie z Artykułu 

29, zgodnie z którym wykonawca powinien przedkładać oświadczenia podwykonawców o uzyskaniu 

wynagrodzenia z tytułu podwykonawstwa stanowi przejaw dotychczasowych doświadczeń Zamawiającego, 

gdzie zdarzały się sytuacje w których podwykonawcy artykułowali wobec Zamawiającego oczekiwania 

zapłaty, pomimo wcześniejszego przekazania przez wykonawcę „dowodów potwierdzających zapłatę”. Ma 

ono zagwarantować, że podwykonawcy uzyskają należne im wynagrodzenie i nie będą mogli następczo (po 

złożeniu takiego oświadczenia) artykułować roszczeń względem Zamawiającego (z uwagi na nadużycie ich 

prawa w rozumieniu KC). 

Zamawiający zauważa, że PZP nie tworzy zamkniętego katalogu „dowodów potwierdzających zapłatę”, a 

przyjęte rozwiązanie, z oczywistych względów, stanowi takowy dowód i nie wiąże się ze szczególną 

trudnością ich uzyskania przez wykonawcę. 

 



Pytanie 86: 

Czy Zamawiający w Art. 29.20. Aktu Umowy zmieni słowa „w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie" na słowa „w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie (nie krótszym niż 5 Dni Roboczych)"? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Oczywiście Zamawiający zakłada, że terminy te 

będą podlegać wcześniejszej konsultacji z wykonawcą, niemniej jednak nie może to tamować tego, by 

wykonawca działał „bez zbędnej zwłoki”, czego przejawem jest takie a ni inne brzmienie postanowienia. 

 

Pytanie 87: 

Czy Zamawiający w Art. 45.2. Aktu Umowy usunie słowa „właściwej realizacji i ukończenia Robót oraz"? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie 88: 

Czy Zamawiający w Art. 53.3. Aktu Umowy zmieni słowa „7 (siedmiu) Dni" na słowa „14 (czternastu) Dni"? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie 90: 

Czy Zamawiający w Art. 87.2. Aktu Umowy doda do dotychczasowej treści słowa „ Wykonawca ma prawo do zwrotu 

kosztów wynikających z tych czynności."? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zagadnienie zgłaszania ewentualnych roszczeń 

przez wykonawcę uregulowane jest w Artykule 132 Aktu Umowy 

 

Pytanie 91: 

Czy Zamawiający w Art. 93.1. Aktu Umowy zmieni słowa „do przedłużenia Okresu Zgłaszania Wad dla Robót, jeżeli 

i w zakresie, w jakim Roboty lub jakieś ważniejsze Urządzenie" na słowa „do przedłużenia Okresu Zgłaszania Wad dla 

konkretnych Robót, jeżeli i w zakresie, w jakim konkretne Roboty lub jakieś ważniejsze konkretne Urządzenie"? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie 92: 

Czy Zamawiający w Art. 107.2.1.5. Aktu Umowy usunie słowa „/ nie dłużej niż łącznie o 30 Dni"? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie 93: 

Czy Zamawiający w Art. 107.2.1. Aktu Umowy zmieni słowa „Jeśli Akt Umowy tak stanowi" na słowa „Jeśli Akt 

Umowy lub przepis prawa tak stanowi"? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie 94: 

Czy Zamawiający usunie ostatni akapit w Art. 107.2.2.1. Aktu Umowy? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie 95: 



Czy Zamawiający usunie Art. 107.2.4.1.16. Aktu Umowy? 

Uzasadniając zmianę Wykonawca wskazuje, że aktualny zapis w praktyce niweczy możliwość zastosowania art. 357[1] 

KC i uniemożliwia zastosowanie wskazanej regulacji. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie 97: 

Czy Zamawiający w Art. 109.1. Aktu Umowy zmieni słowa „należnego im wynagrodzenia" na słowa „należnego im 

wymagalnego wynagrodzenia"? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie 98: 

Czy Zamawiający w Art. 111.3. Aktu Umowy w akapicie drugim zmieni słowa „zapłaty wynagrodzenia" na słowa 

„zapłaty wymagalnego wynagrodzenia" i doda słowa w części odpowiadającej niezapłaconemu wymagalnemu 

wynagrodzeniu"? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie 100: 

Czy Zamawiający w Art. 118.2.6. Aktu Umowy zmieni słowa „powiadomienia z 21-dniowym wyprzedzeniem" na 

słowa „wezwania z 21-dniowym wyprzedzeniem do usunięcia uchybienia"? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie 101: 

Czy Zamawiający w Art. 118.2.6. Aktu Umowy doda słowa „Złożenie oświadczenia o odstąpieniu wymaga pod 

rygorem nieważności zachowania formy pisemnej i wskazania uzasadnienia prawnego i faktycznego."? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie 102: 

Czy Zamawiający w Art. 118.6.2. Aktu Umowy zmieni słowa „90 (dziewięćdziesiąt) Dni" na słowa „30 (trzydzieści) 

Dni"? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie 103: 

Czy Zamawiający w Art. 122.1. Aktu Umowy zmieni słowa „60 (sześćdziesiąt) Dni" na słowa „30 (trzydzieści) Dni"? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie 104: 

Czy Zamawiający w Art. 123.2.1. Aktu Umowy zmieni słowa „120 (sto dwadzieścia) Dni" na słowa „30 (trzydzieści) 

Dni"? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie 105: 



Czy Zamawiający w Art. 123.2.2. Aktu Umowy zmieni słowa „90 (dziewięćdziesiąt) Dni" na słowa „30 (trzydzieści) 

Dni"? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie 106: 

Czy Zamawiający w Art. 124.1.3. Aktu Umowy zmieni słowa „2 %" na słowa „10 %"? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie 107: 

Czy Zamawiający w Art. 129.2. Aktu Umowy zmieni słowa „15 (piętnaście) %" na słowa „10 (dziesięć) %"? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie 108: 

Czy Zamawiający w Art. 129.3. Aktu Umowy zmieni słowa „20%" na słowa „15%"? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie 109: 

Czy Zamawiający w Art. 129.4. Aktu Umowy zmieni słowa „5%" na słowa „15%"? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie 110: 

Czy Zamawiający usunie Art. 133.8. Aktu Umowy? 

Uzasadniając zmianę Wykonawca wskazuje, że kary umowne powinny być wskazane w sposób konkretny i 

jednoznaczny, aby nie było wątpliwości interpretacyjnych co do ich stosowania. Nie jest wystarczające ogólnikowe 

odsyłanie pomiędzy zapisami Umowy. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Kara umowna wskazana jest w sposób jednoznaczny 

– dotyczy sytuacji niewykonania lub nienależytego wykonania przez wykonawcę zobowiązania do 

prawidłowego wykonania Umowy zgodnie z wezwaniem Zamawiającego. 

 

Pytanie 117: 

Czy Zamawiający w Art. 139.1. Aktu Umowy zmieni słowa „90 (dziewięćdziesięciu) Dni" na słowa „30 (trzydziestu) 

Dni", a słowa „150 (sto pięćdziesiąt) Dni Roboczych" na słowa „90 (dziewięćdziesiąt) Dni Roboczych"? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie 126 

W opisu architektury  pkt.7.11 na obiekcie ma zostać zastosowany system odnajdywania drogi : 

 

Prosimy o rzuty z oznaczonymi miejscami gdzie i co ma zostać zastosowane. 

Odpowiedź:  Ścieżki Fon przewidziane zostały w holu głównym przy dojściu do recepcji oraz głównego 

trzonu windowego, a także w strefie wejściowej na zewnątrz budynku. Rysunek 270-IP-ZB-ZZ-DR-A-

70007_Hol_Główny oraz 270-IP-00-XX-DR-A-01019-Posadzki_zewnętrzne został uzupełniony w tym 



zakresie. oznakowanie brailem z numerami kondygnacji należy przewidzieć na przyciskach przystankowych 

w kabinach dźwigów osobowych wind W2, W3, W4, W7, W9, W10 , oraz na poręczy klatki schodowej KL1  

przy wejściu oraz zejściu na daną kondygnacje. 

 

Pytanie 127 

W opisu architektury  pkt.7.11  jest zapis : 

 

Prosimy o doszczegółowienie tego zapisu. 

Odpowiedź:  Ścieżki Fon przewidziane zostały w holu głównym przy dojściu do recepcji oraz głównego 

trzonu windowego  a także w strefie wejściowej na zewnątrz budynku. . Rysunek 270-IP-ZB-ZZ-DR-A-

70007_Hol_Główny oraz 270-IP-00-XX-DR-A-01019-Posadzki_zewnętrzne został uzupełniony w tym 

zakresie. 

 

Pytanie 128 

1. W opisu architektury  pkt.7.11  jest zapis : 

 

Prosimy o informację jakie i gdzie ma zostać zastosowane oznakowanie dotykowe. 

Odpowiedź:  Oznakowanie brailem z numerami kondygnacji należy przewidzieć na przyciskach 

przystankowych w kabinach dźwigów osobowych wind W2, W3, W4, W7, W9, W10 , oraz na poręczy klatki 

schodowej KL1  przy wejściu oraz zejściu na daną kondygnacje. 

 

Pytanie 129 

1. W opisu architektury  pkt.7.11  jest zapis : 

 

Prosimy o informację jakie i gdzie mają zostać zastosowane poręcze. 

Odpowiedź:  Poręcze i balustrady na klatkach schodowych zgodnie z: 

270-IP-ZB-ZZ-SH-A-34001_Zestawienie_Balustrad_Schodowych 

Poręcze w kabinach windowych zgodnie z : 

270-IP-ZB-XX-SP-A-00014-SST_B-12_Dzwigi_Osobowe 

 

Pytanie 130 

1. W opisu architektury  pkt.7.11  jest zapis : 

 

Prosimy o informację co autor ma na myśli pod hasłem : miejsca odpoczynku? 

Prosimy o wskazanie takich miejsc i opisanie w co maja zostać wyposażone. 

Odpowiedź:  Miejsca odpoczynku to siedziska na dłuższych odcinkach komunikacji ogólnodostępnej. 

Główna komunikacja budynku między osiami 6 i 7 została wyposażona w siedziska, co zapewnia takie 

miejsca. 



 

Pytanie 131 

1. W opisu architektury  pkt.7.11  jest zapis : 

 

Prosimy o dokumentację na odbojo- poręcze  oraz rzuty z oznaczeniami gdzie jaką zostać zastosowane. 

Odpowiedź:  :  Odbojoporęcze oraz pozostałe zabezpieczenia ścian zostały ujęte na rzutach głównych (opis 

oznaczeń w legendzie) oraz na 270-IP-ZB-ZZ-SH-A-42002_Zestawienie_Zabezpieczenia_Ścian 

 

Pytanie 132 

1. W opisu architektury  pkt.7.11  jest zapis : 

 

Prosimy o wskazanie miejsc węzłowych w budynku oraz co ma zostać napisanie w alfabecie Braille’a , jaka 

wielkość  napisu z czego ma być wykonany. 

Odpowiedź:  Oznakowanie brailem z numerami kondygnacji należy przewidzieć na przyciskach 

przystankowych w kabinach dźwigów osobowych wind W2, W3, W4, W7, W9, W10 , oraz na poręczy klatki 

schodowej KL1  przy wejściu oraz zejściu na daną kondygnacje. Wymiary napisów zgodnie z wytycznymi 

producenta oznakowania i obowiązującymi przepisami. 

 

Pytanie 133 

Prosimy o wskazanie miejsca w dokumentacji gdzie odnajdziemy projekt Identyfikacji wizualnej budynku wewnętrznej 

lub przekazanie takich dokumentów ( zestawienia) z informacją jakie tabliczki, napisy, jaka Trzcionka, jaka wielkość? 

Odpowiedź:  Dokumentacja projektowa nie zawierała takiego opracowania, jednak identyfikacja wizualnej 

budynku wewnętrzna powinna zawierać: tabliczki przy wszystkich drzwiach o wymiarach 15x20cm, tabliczki 

kierunkowe na każdym piętrze przy wejściu głównym, windach i klatkach schodowych, tabliczki przy 

drzwiach wejściowych na oddziały. Projekt warsztatowy  identyfikacji wizualnej winien uwzględnić 

Wykonawca w zakresie swoich prac. W pierwszej kolejności należy potwierdzić założenia oraz czy 

identyfikacja ma być wykonana w standardzie graficznym obowiązującym w istniejących budynkach 

szpitala. Następnie należy opracować projekt warsztatowy identyfikacji wizualnej i przedłożyć go do 

akceptacji Inwestora oraz NA. 

 

Pytanie 134 

Prosimy o wskazanie miejsca w dokumentacji gdzie odnajdziemy projekt Identyfikacji wizualnej zewnętrzny dla 

budynku lub przekazanie  dokumentów ( zestawienia) z informacją jakie tabliczki, napisy, jaka Trzcionka, jaka wielkość? 

Odpowiedź:  Dokumentacja projektowa nie zawierała takiego opracowania. Projekt warsztatowy  

identyfikacji wizualnej winien uwzględnić Wykonawca w zakresie swoich prac. Identyfikacja wizualna 

budynku zewnętrzna powinna być uzgodniona z przedstawicielem MKZ. W pierwszej kolejności należy 

potwierdzić założenia oraz czy identyfikacja ma być wykonana w standardzie graficznym obowiązującym w 

istniejących budynkach szpitala. Następnie należy opracować projekt warsztatowy 

 



Pytanie 135 

Na rys. 270-IP-ZB-ZZ-SH-A-42002_Zestawienie_Zabezpieczenia_Ścian odnajdziemy odbojoporęcze  oraz 

zabezpieczenie narożników. Ze względu na to że na rynku jest bardzo dużo różnych standardów oraz rodzajów 

prosimy o wskazanie parametrów takich jak przekrój, rodzaj materiału z jakiego mają zostać wykonanie, itp. 

Odpowiedź:  Zgodnie ze specyfikacją 

270-IP-ZB-XX-SP-A-00012-SST_B-10_Slusarka_budowlana (poręcze) oraz 270-IP-ZB-XX-SP-A-00011-

SST_B-09_Roboty_malarskie (narożniki) 

 

Pytanie 137 

1. W przedmiarach występuje pozycja: 

ŚCIANY MOBILNE [PRZESUWNE]     

Fasady wewnętrzne z profili aluminiowych     

Ściana mobilna m2            29,92     

Prosimy  o informację  jaka to ma być ścinaka? Z czego wykonana?, czy ma posiadać odporność ogniową?, 

czy ma być automatyczna, ręczna?,  itp.  

Odpowiedź:  Opis ściany mobilnej został dodany do specyfikacji 

270-IP-ZB-XX-SP-A-00010-SST_B-08_Scianki_sufity_zabudowy_lekkie  

 

Pytanie 138 

Na zestawieniu: 270-IP-ZB-ZZ-SH-A 32006_Zestawienie_Drzwi_Płycinowych_Z_Okałdziną_Hpl dot. Drzwi 

odnajdziemy zapis:” wzmocnienie z profilowanej listwy ze stali nierdzewnej montowanej przy przyldze”. Prosimy o 

informację jak ma to wyglądać? 

Odpowiedź:  Rozwiązanie systemowe wzmocnienia skrzydła drzwiowego  przy przyldze, dla drzwi w 

obiektach usługowych i służby zdrowia. 

 

Pytanie 139 

W przedmiarach występują rolety wertykalne prosimy o wskazanie miejsca ich występowania w projekcie oraz opisanie 

z czego mają zostać wykonane? 

Odpowiedź:  Lokalizacja rolet została wskazana na rzucie 270-IP-ZB-B1-DR-A-

03001_Rzut_Kondygnacji_B1_A należy zastosować rolety tekstylne w kolorze białym  wg palety producenta. 

Otwierane i zamykane ręcznie. 

   

Pytanie 141 

1. Wg. dokumentacji projekt powinien zwierać karty pomieszczeń: 

 

Prosimy o ich udostepnienie. 

Odpowiedź:  Karty ujmujące wyposażenie w każdym z pomieszczeń znajdują się w załączniku. 



 

Pytanie 141 

Według opisu do projektu architektury (pkt. 7.11. na stronie 53 opisu) w obiekcie należy zastosować „rozwiązania 

systemu odnajdywania drogi (w tym m.i.n. oznakowanie, informacja dotykowa)”. 

Prosimy o przekazanie projektu dla tego zakresu. 

Odpowiedź:  Ścieżki Fon przewidziane zostały w holu głównym przy dojściu do recepcji oraz głównego 

trzonu windowego. Rysunek 270-IP-ZB-ZZ-DR-A-70007_Hol_Główny został uzupełniony w tym zakresie. 

Oznakowanie brailem z numerami kondygnacji należy przewidzieć na przyciskach przystankowych w 

kabinach dźwigów osobowych wind W2, W3, W4, W7, W9, W10 , oraz na poręczy klatki schodowej KL1  przy 

wejściu oraz zejściu na daną kondygnacje. 

 

Pytanie 142 

Prosimy o wyjaśnienie zapisu opisu architektury „zastosowanie rozwiązań z zakresu systemu fakturowych oznaczeń 

nawierzchni” (punkt 7.11 na stronie 53 opisu architektury). Czy jest to już ujęte w projektowanym wykończeniu, czy 

wymaga to oddzielnego opracowania  (jeśli tak to prosimy o uzupełnienie). 

Odpowiedź:  Ścieżki Fon przewidziane zostały w holu głównym przy dojściu do recepcji oraz głównego 

trzonu windowego. Rysunek 270-IP-ZB-ZZ-DR-A-70007_Hol_Główny został uzupełniony w tym zakresie. 

 

Pytanie 143 

Prosimy o projekt informacji dotykowej dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z zapisami opisu architektury (pkt. 7.11. 

opisu architektury). 

Odpowiedź:  Oznakowanie brailem z numerami kondygnacji należy przewidzieć na przyciskach 

przystankowych w kabinach dźwigów osobowych wind W2, W3, W4, W7, W9, W10 , oraz na poręczy klatki 

schodowej KL1  przy wejściu oraz zejściu na daną kondygnacje. 

 

Pytanie 144 

Prosimy o informację czy poręcze dla osób niepełnosprawnych opisane w punkcie 7.11 są już uwzględnione w 

projekcie wykończenia. Jeśli nie to prosimy o uzupełnienie dokumentacji. 

Odpowiedź:  "Poręcze i balustrady na klatkach schodowych zgodnie z: 

270-IP-ZB-ZZ-SH-A-34001_Zestawienie_Balustrad_Schodowych 

Poręcze w kabinach windowych zgodnie z : 

270-IP-ZB-XX-SP-A-00014-SST_B-12_Dzwigi_Osobowe" 

 

Pytanie 145 

Prosimy o wskazanie lokalizacji i wyposażenia miejsc odpoczynku dla osób niepełnosprawnych zgodnie z zapisami 

punktu 7.11 opisu architektury. 

Odpowiedź:  Miejsca odpoczynku to siedziska na dłuższych odcinkach komunikacji ogólnodostępnej. 

Główna komunikacja budynku między osiami 6 i 7 została wyposażona w siedziska, co zapewnia takie 

miejsca. 

 

Pytanie 146 



Prosimy o przekazanie dokumentacji dla odbojo-poręczy wzdłuż ciągów komunikacyjnych zgodnie z zapisami punktu 

7.11 opisu architektury. 

Odpowiedź:  "Odbojoporęcze oraz pozostałe zabezpieczenia ścian zostały ujęte na rzutach głównych (opis 

oznaczeń w legendzie) oraz na  

270-IP-ZB-ZZ-SH-A-42002_Zestawienie_Zabezpieczenia_Ścian  

oraz w specyfikacji  270-IP-ZB-XX-SP-A-00012-SST_B-10_Slusarka_budowlana" 

 

Pytanie 147 

Prosimy o potwierdzenie że system informacji wizualnej wewnętrznej jest w zakresie oferty. Jeśli tak to prosimy o 

uzupełnienie projektu dla tego zakresu – lokalizacja oraz sposób wykonania elementów. 

Odpowiedź:  System informacji wizualnej wewnętrznej jest w zakresie oferty. Patrz odp. na pytanie nr 133 

 

Pytanie 148 

Prosimy o informację czy w budynku przewidziana jest informacja wizualna zewnętrzna. Jeśli tak to prosimy o 

przekazanie projektu. 

Odpowiedź:  System informacji wizualnej zewnętrznej jest w zakresie oferty. Patrz odp. na pytanie nr 134  

 

Pytanie 149 

Prosimy o uzupełnienie rysunku 270-IP-ZB-ZZ-SH-A-42002 o parametry elementów: przekroje, rodzaj materiału z 

jakiego mają zostać wykonane, kolorystyka itd. 

Odpowiedź:  Odpowiedź:  Odbojoporęcze oraz pozostałe zabezpieczenia ścian zostały ujęte na rzutach 

głównych (opis oznaczeń w legendzie) oraz na  

270-IP-ZB-ZZ-SH-A-42002_Zestawienie_Zabezpieczenia_Ścian  

oraz w specyfikacji 270-IP-ZB-XX-SP-A-00012-SST_B-10_Slusarka_budowlana 

zabezpieczenie narożników 270-IP-ZB-XX-SP-A-00011-SST_B-09_Roboty_malarskie 

 

Pytanie 150 

W przedmiarach występuje dostawa ściany mobilnej. Prosimy przekazanie dokumentacji dla tego zakresu lub 

potwierdzenie że nie jest to elementem oferty. 

Odpowiedź:  Odpowiedź:  Opis ściany mobilnej został dodany do specyfikacji 

270-IP-ZB-XX-SP-A-00010-SST_B-08_Scianki_sufity_zabudowy_lekkie 

 

Pytanie 151 

Prosimy o szczegół „wzmocnienia z profilowanej listwy ze stali nierdzewnej montowanej przy przyldze” zgodnie z 

rysunkiem 270-IP-ZB-ZZ-SH-A 32006 (Zestawienie Drzwi Płycinowych z Okładziną HPL) 

Odpowiedź:  Rozwiązanie systemowe wzmocnienia skrzydła drzwiowego  przy przyldze, dla drzwi w 

obiektach usługowych i służby zdrowia. 

 

Pytanie 152 

W przedmiarze występują Rolety Wertykalne. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie (lokalizacja, 

materiał wykonania, szczegół zabudowy) lub potwierdzenie że elementy te są poza zakresem oferty. 



Odpowiedź:  Lokalizacja rolet została wskazana na rzucie  

270-IP-ZB-B1-DR-A-03001_Rzut_Kondygnacji_B1_A  należy zastosować rolety tekstylne w kolorze białym  

wg palety producenta. Otwierane i zamykane ręcznie. 

 

Pytanie 154 

Prosimy o przekazanie kart pomieszczeń zgodnie z zapisami punktu 5.1 na stronie 18 Projektu Technologii Medycznej. 

Odpowiedź:  Karty ujmujące wyposażenie w każdym z pomieszczeń znajdują się z załączniku. 

 

Pytanie 174 

W opisu 270-IP-ZB-XX-SP-A-00015-SST_B-13  winda W7 ma 5 przystanków. Jednak na kondygnacji 3  jest 

zaznaczona ta winda ale bez otworu drzwiowego. Prosimy o informację czy na kondygnacji 3 mają być drzwi do winy 

W7 czy nie? 

Odpowiedź:  Winda W7 powinna mieć 4 przystanki.  

Skorygowano zapis w specyfikacji 270-IP-ZB-XX-SP-A-00015-SST_B-13  

 

Pytanie 175 

W opisu  dot. Wind :270-IP-ZB-XX-SP-A-00015-SST_B-13   jest zapis: 

„Dodatkowo, należy przewidzieć:  

- kontrolę dostępu dla wybranych wind oraz należy ją zintegrować z instalowanym na obiekcie systemem. 

Czytniki kart należy zamontować na każdym piętrze pod panelem/kasetą windy” 

Prosimy o informację które windy maja zostać wyposażone w kontrolę dostępu. 

Odpowiedź:  Zgodnie z projektem kontroli dostępu branży telekomunikacyjnej. 

 

Pytanie 178 

do punktu 7 - M.073.00_ Kolumna chirurgiczna, typ D: 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do postępowania głowicę zasilającą wyposażoną w pionowe 

prowadnice, zaokrąglone, ułatwiające dezynfekcję, umożliwiające montaż wyposażenia z czterech stron głowicy? 

 

Odpowiedź:  Odpowiedź:  Tak, dopuści. 

 

Pytanie 179 

do punktu 19 - M.073.00_ Kolumna chirurgiczna, typ D: 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do postępowania głowicę zasilającą wyposażoną w pionowy 

zamykany schowek na nadmiar kabli i przewodów umieszczony na bocznej ścianie głowicy? 

Odpowiedź:  Tak, dopuści. 

 

Pytanie 180 

do punktu 26 - M.073.00_ Kolumna chirurgiczna, typ D: 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do postępowania głowicę zasilającą wyposażoną w pionowo 

zorientowane uchwyty zwalniające hamulce ramion z przyciskami regulacji góra/dół oznaczonymi strzałkami, bez 

oznaczeń kolorystycznych na przyciskach i ramionach? 



Odpowiedź:  Tak, dopuści. 

 

Pytanie 181 

do punktu 35 - M.073.00_ Kolumna chirurgiczna, typ D: 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do postępowania głowicę zasilającą wyposażoną w 3 niezależne szyny 

rozmieszczone na 3 ścianach z możliwością regulacji przez użytkownika jako rozwiązanie równoważne dla szyny 

dookólnej? 

Odpowiedź:  Nie, nie dopuści. 

 

Pytanie 182 

do punktu 7 - M.074.00_ Kolumna anestezjologiczna, typ D 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do postępowania głowicę zasilającą wyposażoną w pionowe 

prowadnice, zaokrąglone ułatwiające dezynfekcję, umożliwiające montaż wyposażenia z czterech stron głowicy? 

Odpowiedź:  Nie, nie dopuści. 

 

Pytanie 183 

do punktu 19 - M.074.00_ Kolumna anestezjologiczna, typ D: 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do postępowania głowicę zasilającą wyposażoną w 

pionowy zamykany schowek na nadmiar kabli i przewodów umieszczony na bocznej ścianie głowicy? 

Odpowiedź:  Tak, dopuści. 

 

Pytanie 184 

do punktu 26 - M.074.00_ Kolumna anestezjologiczna, typ D: 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do postępowania głowicę zasilającą wyposażoną w 

pionowo zorientowane uchwyty zwalniające hamulce ramion z przyciskami regulacji góra/dół oznaczonymi 

strzałkami, bez oznaczeń kolorystycznych na przyciskach i ramionach? 

Odpowiedź:  Tak, dopuści. 

 

Pytanie 185 

do punktu - 34 M.074.00_ Kolumna anestezjologiczna, typ D: 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do postępowania głowicę zasilającą wyposażoną w 3 

niezależne szyny rozmieszczone na 3 ścianach z możliwością regulacji przez użytkownika jako rozwiązanie 

równoważne dla szyny dookólnej? 

Odpowiedź:  Nie, nie dopuści. 

 

Pytanie 186 

do punktu 2 - M.075.00_ Lampa zabiegowa - sufitowa (60000lux/4500K) 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czego dotyczą wymiary w tym punkcie i czy nie doszło do omyłki 

pisarskiej jest: „Wymiary (mm) [±10%] dł x szer. x wys: 3500mm x 3500mm x 2000mm”, może powinno 

być: Wymiary (mm) [±10%] dł x szer. x wys: 350mm x 350mm x 200mm? 

Odpowiedź:  Proszę potraktować wymiary jako omyłkę pisarską. 



 

Pytanie 187 

do punktu 11 - M.075.00_ Lampa zabiegowa - sufitowa (60000lux/4500K) 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę zabiegową o trwałości diod LED 

50 000 godzin? 

Odpowiedź:  Tak, dopuści. 

 

Pytanie 188 

Prosimy Zamawiającego o zmianę nagłówka opisu technicznego w załączniku - 270-IP-ZB-XX-SP- M-

98301 - Specyfikacje Wyposażenia i Sprzętu Medycznego.pdf - na stronie 267 gdzie jest: „M.075.00_ Lampa 

zabiegowa - sufitowa (60000lux/4500K)”, a pod spodem jest opis dla „M.073.00_Lampa zabiegowa - 

sufitowa (160000lux/5000K)”. 

Odpowiedź:  Proszę potraktować dolną część jako omyłkę pisarską, plik został zmieniony. 

 

Pytanie 189 

do punktu 2 - M.073.00_Lampa zabiegowa - sufitowa (160000lux/5000K) 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czego dotyczą wymiary w tym punkcie i czy nie doszło do omyłki 

pisarskiej jest: „Wymiary (mm) [±10%] dł x szer. x wys: 4460mm x 4460mm x 2000mm” i czy Zamawiający 

dopuści średnicę lampy 620 mm? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuści średnicę lampy 620 mm 

 

Pytanie 190 

Prosimy Zamawiającego o zmianę nagłówka opisu technicznego w załączniku - 270-IP-ZB-XX-SP- M-98301 - 

Specyfikacje Wyposażenia i Sprzętu Medycznego.pdf - na stronie 273 gdzie jest: „M.192.00_ Waga medyczna - 

elektroniczna, kolumnowa z wzrostomierzem [M.372.00]”, a pod spodem jest opis dla „M.079.00_Most sufitowy dla 

jednego stanowiska intensywnej terapii z urządzeniem do ogrzewania pacjenta, stacją dokującą i zestawem 6 pomp 

infuzyjnych”. 

Odpowiedź:  W załączniku przekazujemy skorygowaną wersję. 

 

Pytanie 191 

do punktu 18 - M.079.00_Most sufitowy dla jednego stanowiska intensywnej terapii z urządzeniem do 

ogrzewania pacjenta, stacją dokującą i zestawem 6 pomp infuzyjnych Prosimy o wyjaśnienie, czy 

Zamawiający dopuści do postępowania głowicę zasilającą wyposażoną w pionowe prowadnice, 

zaokrąglone, ułatwiające dezynfekcję, umożliwiające montaż wyposażenia z czterech stron głowicy? 

Odpowiedź:  Nie, nie dopuści. 

 

Pytanie 192 

do punktu 19 - M.079.00_Most sufitowy dla jednego stanowiska intensywnej terapii 

z urządzeniem do ogrzewania pacjenta, stacją dokującą i zestawem 6 pomp infuzyjnych Prosimy o 

wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do postępowania głowicę zasilającą o przekroju poprzecznym 

302x263mm (30,2x26,3cm)? 



Odpowiedź:  Tak, dopuści. 

 

Pytanie 193 

do punktu 26 i 34 - M.079.00_Most sufitowy dla jednego stanowiska intensywnej terapii z urządzeniem 

do ogrzewania pacjenta, stacją dokującą i zestawem 6 pomp infuzyjnych Prosimy o wyjaśnienie, czy 

Zamawiający dopuści do postępowania głowicę wyposażoną w zamykany schowek na kable 

umiejscowiony z boku szuflady, nie wystający poza obrys półki? Pytanie 16 do punktu 44 - 

M.079.00_Most sufitowy dla jednego stanowiska intensywnej terapii z urządzeniem do ogrzewania 

pacjenta, stacją dokującą i zestawem 6 pomp infuzyjnych Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści 

do postępowania głowicę zasilającą wyposażoną w pionowe prowadnice, zaokrąglone, ułatwiające 

dezynfekcję, umożliwiające montaż wyposażenia z czterech stron głowicy? 

Odpowiedź:  W odniesieniu do punktów 26 i 34 – dopuści, w odniesieniu do punktu 44 – nie dopuści. 

 

Pytanie 194 

do punktu 45 - M.079.00_Most sufitowy dla jednego stanowiska intensywnej terapii 

z urządzeniem do ogrzewania pacjenta, stacją dokującą i zestawem 6 pomp infuzyjnych Prosimy o 

wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do postępowania głowicę zasilającą o przekroju poprzecznym 

302x263mm (30,2x26,3cm)? 

Odpowiedź:  Tak, dopuści. 

 

Pytanie 195 

do punktu 52 i 60 - M.079.00_Most sufitowy dla jednego stanowiska intensywnej 

terapii z urządzeniem do ogrzewania pacjenta, stacją dokującą i zestawem 6 pomp infuzyjnych Prosimy o 

wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do postępowania głowicę wyposażoną w zamykany schowek na 

kable umiejscowiony z boku szuflady, nie wystający poza obrys półki? 

Odpowiedź:  Tak, dopuści. 

 

Pytanie 196 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakiego konkretnego rozwiązania będzie wymagał w opisach: 

„M.080.00_ Kolumna przyłóżkowa, typD - 1 stanowisko” i „M.080.20_ Kolumna przyłóżkowa, typD - 2 

stanowiskowa”, gdyż opisy nie wskazują jednoznacznie na rozwiązania typu mosty czy kolumny? 

Odpowiedź:  W projekcie należy przewidzieć rozwiązanie typu kolumny. 

 

Pytanie 199 

Budynek ZBO - ZESTAWIENIE 270 IP ZB ZZ SH A 31101 – czy projektowane konstrukcje powinny być wykonane 

w systemach ścian słupowo-ryglowych czy okienno-drzwiowych? 

Odpowiedź:  Ściany należy wykonać w systemie słupowo ryglowym. 

 

Pytanie 200 

Budynek ZBO - ZESTAWIENIE 270 IP ZB ZZ SH A 32103 -  z jakich materiałów wykonany ma być odbojo-poręcz 

pokazana na rys w zestawieniach? 



Odpowiedź: W projekcie nie występuje zestawienie o wskazanym numerze, opis odbojo-poręczy 

znajduje się w specyfikacji 270-IP-ZB-XX-SP-A-00012-SST_B-10_Slusarka_budowlana 

 

Pytanie 201 

Budynek ZBO - ZESTAWIENIE 270 IP ZB ZZ SH A 31102 – czy w fasadach słupowo-ryglowych wymagane jest 

zastosowanie profilu 60mm przy takich gabarytach możliwe jest użycie szerokości 50mm. 

Odpowiedź: Podana została maksymalna szerokość profilu można zastosować profil cieńszy. 

 

Pytanie 202 

Budynek ZBO - ZESTAWIENIE 270 IP ZB ZZ SH A 32103 – prosimy o informację, czy jest możliwość zmniejszenia 

izolacyjności akustycznych dla  drzwi przesuwnych,  max przebadane to Rw = 25dB na systemie Aluprof. 

Odpowiedź:  W związku z uwagą skorygowano typy drzwi. Rewizji uległy rysunki:  

270-IP-ZB-02-DR-A-03009-02-Rzut_Kondygnacji_02_Sekcja A 

270-IP-ZB-02-DR-A-03010-02-Rzut_Kondygnacji_02_Sekcja B 

270-IP-ZB-01-DR-A-03007-02-Rzut_Kondygnacji_01_Sekcja B 

270-IP-ZB-ZZ-SH-A-31101-02-Zestawienie_Fasad_Wewnetrznych 

270-IP-ZB-ZZ-SH-A-32001-02-Zestawienie_Drzwi_Aluminiowych_Jednoskrzydlowych 

270-IP-ZB-ZZ-SH-A-32002-02-Zestawienie_Drzwi_Aluminiowych_Dwuskrzydlowych 

270-IP-ZB-ZZ-SH-A-32003-02-Zestawienie_Drzwi_Aluminiowych_Przesuwnych 

270-IP-ZB-ZZ-SH-A-32004-02-Zestawienie_Drzwi_Ze_Stali_Chromowo-niklowejW związku ze zmianą 

części drzwi przesuwnych na uchylne należy zwrócić uwagę na lokalizowanie przycisków otwierających 

drzwi automatyczne po stronie klamki/pochwytu skrzydła czynnego. 

 

Pytanie 203 

Prosimy o informacje, czy drzwi wewnętrzne powinny posiadać certyfikat higieniczny / prosimy o podanie wytycznych 

higienicznych. 

Odpowiedź:  Drzwi powinny posiadać atest do stosowania w obiektach służby zdrowia 

 

Pytanie 204 

Budynek ZBO - Stolarka aluminiowa – prosimy o podanie grubości pakietów szklanych 

Odpowiedź:  Należy zastosować pakiety szklane spełniające wymagania zawarte w projekcie grubość 

powinna być wynikowa. 

 

Pytanie 205 

Budynek ZBO - Stolarka aluminiowa – prosimy o podanie parametrów izolacyjności cieplej drzwi. 

Odpowiedź:  Wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej drzwi określone zostały w kolumnie "uwagi" 

zestawień drzwi. Skorygowano wymagania w zestawieniu drzwi stalowych 270-IP-ZB-ZZ-SH-A-32005-

Zestawienie_Drzwi_Stalowych 

 

Pytanie 206 



Budynek ZBO - Elewacja „lekka mokra”  - czy na elewacji występują bonie. Jeśli tak, prosimy o wrysowanie na rysunki, 

przedstawienie detali jak wygląda bonia, z jakiego materiału wykonana. 

Odpowiedź:  Tak w projekcie uwzględniono bonie w fasadzie lekkiej mokrej. W przegrodach SzB1.1 i SzB1.2 

-Bonie rozrysowane zostały na rysunkach Elewacji  

-Na detalu 270-IP-ZB-XX-DE-A-05301_Detal_Attyki_Z_Przelewem określono wymiar boniowania. Należy 

stosować profil systemowy boniowania. 

 

Pytanie 207 

Budynek ZBO - Elewacja - Czy obróbka blacharska jest po całym obwodzie okien? 

Odpowiedź:  Tak, zgodnie z detalem 270-IP-ZB-XX-DE-A-05202_Detal_Okna 

oraz zestawieniem okien 270-IP-ZB-ZZ-SH-A-31001_Zestawienie_Stolarki_Okiennej 

 

Pytanie 208 

Budynek ZBO - Elewacja – w zestawieniu fasad jest wyszczególniony parapet, prosimy o potwierdzenie, że nie ma 

obróbki blacharskiej wokół fasady. 

Odpowiedź:  Obróbka blacharska wokół okna zgodnie z detalem: 270-IP-ZB-XX-DE-A-05202_Detal_Okna. 

Należy przewidzieć również obróbkę wokół fasady nad attyką zgodnie z detalem: 270-IP-ZB-XX-DE-A-

05301_Detal_Attyki_Z_Przelewem oraz w innych wymaganych miejscach zgodnie z rysunkami detali i 

zestawieniami 

 

Pytanie 209 

Budynek ZBO - Elewacja – poz. Przedmiarowa 3.15.8.1 – Ściana SzB2.1 – w przedmiarze jest wpisana grubość izolacji 

termicznej 32cm a na rysunku opis przegród podana jest grubość izolacji 25cm. Która grubość izolacji jest poprawna? 

Odpowiedź:  W projekcie występują różne grubości izolacji termicznej zgodnie ze spisem przegród: 270-IP-

ZB-XX-SH-A-05001-Spis_Przegrod 

 

Pytanie 210 

Budynek ZBO - Elewacja z płyt włókno-cementowych fakturowanych – prosimy o podanie typu faktury/struktury 

płyt, parametrów technicznych płyt. 

Odpowiedź:  Płyty o chropowatej piaskowanej fakturze zewnętrznej barwione w masie do uzgodnienia z 

MKZ. Parametry fasady z płyt włóknocemntowych zgodnie z specyfikacją: 

270-IP-ZB-XX-SP-A-00013-SST_B-11_Elewacje 

 

Pytanie 211 

Budynek ZBO – Elewacja z płyt z blachy aluminiowej – prosimy o podanie parametrów technicznych płyt. 

Odpowiedź: Parametry fasady z płyt aluminiowych zgodnie z specyfikacją: 

270-IP-ZB-XX-SP-A-00013-SST_B-11_Elewacje 

Kolor zgodnie z rysunkami Elewacji do uzgodnienia z MKZ. 

 

Pytanie 212 



Budynek ZBO - Elewacja - Prosimy o podanie wymiarów płyt aluminiowych i płyt włókno-cementowych lub 

potwierdzenie, że wymiary płyt są już rozrysowane na rysunkach elewacji. 

 

Odpowiedź:  Podział płyt rozrysowany został na rysunkach elewacji. 

 

Pytanie 213 

Budynek ZBO - Dachy – brak informacji o rodzaju/typu wpustów dachowych – prosimy o uzupełnienie danych 

Odpowiedź:  Na rzutach dachu wyróżnione zostały wpusty dachowe WD1 podciśnieniowe WD2 grawitacyjne 

i WDa1 awaryjne. Szczegóły dotyczące kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem sanitarnym. 

 

Pytanie 247 

Proszę o informację czy krawężniki drogowe mają być betonowe czy granitowe? Występują rozbieżności w opisie i 

rysunkach. 

Odpowiedź:  Krawężniki drogowe mają być granitowe. 

 

Pytanie 253 

Prosimy o potwierdzenie, iż opracowanie dokumentacji warsztatowej leży w zakresie Oferenta. 

Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 257 

Prosimy o informację czy należy założyć osuszanie i hydroizolację ścian budynków istniejących wzdłuż których będą 

wprowadzone wykopy i roboty budowlane  

Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza, że należy założyć osuszanie i hydroizolację ścian budynków 

istniejących wzdłuż których będą wprowadzone wykopy i roboty budowlane. 

 

Pytanie 299 

Czy Program prac konserwatorskich jest zobowiązujący i należy uwzględnić wszystkie jego punkty w ofercie? np. 

przebadanie tynków metodą akustyczną czy przeprowadzenie badań stratygraficznych. 

Odpowiedź:  Tak 

   

Pytanie 300 

Prosimy o potwierdzenie, że kanału technologicznego nr 1 nie należy posadowić na kolumnach DSM. 

Odpowiedź:   

 

Pytanie 332 

1. Wnosimy o potwierdzenie, że uzupełnialność gwarancji o której mowa w Par. 27.12.1 nie dotyczy sytuacji 

konieczności uzupełniania zabezpieczenia należytego wykonania umowy do pierwotnej kwoty w razie 

ciągnienia z gwarancji. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie potwierdza, że „uzupełnialność gwarancji o której mowa w Par. 27.12.1 nie 

dotyczy sytuacji konieczności uzupełniania zabezpieczenia należytego wykonania umowy do pierwotnej 



kwoty w razie ciągnienia z gwarancji”. Oczekiwaniem Zamawiającego jest utrzymywanie pełnej kwoty 

zabezpieczenia w terminach przewidzianych w Umowie. 

 

Pytanie 333 

1. Par 46.3: wnosimy aby GW miał prawo do wydłużenia terminu realizacji umowy i zwrotu 

udokumentowanych kosztów w przypadku geologii odmiennej niż przewidywał przy dochowaniu należytej 

staranności oraz w przypadku znalezisk archeologicznych, niewypałów, niewybuchów etc. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Zagadnienie to uregulowane jest w Artykule 56 Aktu Umowy, Artykule 107.2.1.23. Aktu Umowy. Uprawnia 

to do podjęcia rozmów w przedmiocie ewentualnej Zmiany Umowy. Niemniej jednak, z uwagi na specyfikę 

zamówienia (pod klucz) oraz ryczałtowy charakter wynagrodzenia Zamawiający zakłada, iż ryzyka te będą 

wkalkulowane w cenę. 

Pytanie 334 

1. Par 74.1: wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie odrzucał wykonawstwa/robót w przypadku 

wad nieistotnych. 

Odpowiedź:  Zamawiający zauważa, że zastosowanie w tym przypadku znajdzie przewidziana w Kodeksie 

cywilnym zasady, iż odmowa odbioru może nastąpić wyłącznie w przypadku zaistnienia wad istotnych w 

rozumieniu KC. W ich braku i nieuzasadnionej odmowie odbioru przez Zamawiającego przyjmuje się wręcz 

tzw. „fikcję odbioru jednostronnego”, który skutkuje obligiem Zamawiającego dla dokonania zapłaty 

wynagrodzenia wykonawcy. 

 

Pytanie 335 

1. Par. 108.8:  mając na uwadze długi termin realizacji kontraktu i obecne warunki makroekonomiczne wnosimy 

o zwiększenie limitu łącznej waloryzacji w zakresie zmiany kosztów materiałów z 10% do 20% wynagrodzenia 

GW. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający określił klauzulę waloryzacyjną na 

poziomie, który w jego ocenie zabezpieczy interesy wykonawcy oraz mieści się w możliwościach 

finansowych Zamawiającego. Zamawiający pozostaje bowiem podmiotem leczniczym, którego wyłącznym 

właścicielem jest Skarb Państwa, gdzie wszelkie środki finansowe wiązane są bądź ze ścisłym reżimem 

budżetowym. Nadto sama planowana inwestycja finansowana jest wyłącznie ze środków pochodzących z 

dotacji celowej w ramach Planu Inwestycji Budowlanych Sił Zbrojnych RP w latach 2022-2025, gdzie 

jedynymi środkami mogącymi być wydatkowanymi w trakcie realizacji inwestycji przez Zamawiającego, w 

związku z np. waloryzacją cen, jest rezerwa, która de facto stanowi 10 % budżetu inwestycyjnego. 

 

Pytanie 336 

1. Par. 111.3 : wnosimy aby prawo do wstrzymania zapłaty dotyczyło nieudokumentowanej części zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia PW/DPW. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie 338 



1. Par 122.1.1 ; Par 123.2.2.1: wnosimy aby GW miał prawo do zawieszenia prac gdy Zamawiający pozostaje w 

zwłoce z płatnością FV o więcej niż 14 dni od daty wymagalności FV oraz prawo do odstąpienia od Umowy 

w przypadku zwłoki powyżej 30 dni od daty wymagalności FV. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie 339 

1. Par 133.7-8: wnosimy o usunięcie tytułu w zakresie podstawy do naliczania tej kary. Zamawiający jest bowiem 

chroniony w tym zakresie gwarancją należytego wykonania umowy. Kolejne zabezpieczenie w tym zakresie 

jest nieuzasadnione. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie 339 

1. Par. 133.9 : Wnosimy o wykreślenie zapisu. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie 340 

1. Par. 133.12.16 : wnosimy aby kara była naliczana za zwłokę w usunięciu wad, a nie pojedynczej Wady. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie 341 

1. Załącznik nr 4 do Aktu Umowy (procedury odbiorowe ) : wnosimy o zmianę zapisów i potwierdzenie, że 

odbiory  częściowe będą dokonywane w przypadku wad nieistotnych, nielimitujących odbiór. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający zauważa, że zastosowanie w tym 

przypadku znajdzie przewidziana w Kodeksie cywilnym zasady, iż odmowa odbioru może nastąpić 

wyłącznie w przypadku zaistnienia wad istotnych w rozumieniu KC. W ich braku i nieuzasadnionej odmowie 

odbioru przez Zamawiającego przyjmuje się wręcz tzw. „fikcję odbioru jednostronnego”, który skutkuje 

obligiem Zamawiającego dla dokonania zapłaty wynagrodzenia wykonawcy. 

 

Pytanie 342 

12.  Art. 7 :   jak powinno być wniesione zabezpieczenie i wadium w przypadku konsorcjum? 

Art. 7: „Wykonawca nie zaangażuje się w żadną działalność, która mogłaby być sprzeczna z interesami Zamawiającego 

(…)” - prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca będzie nadal w pełni uprawniony do prowadzenia swej działalności 

na rzecz wszelkich podmiotów leczniczych. 

Art. 7 : akapit 2 „Na potrzeby Umowy Strony zgodnie przyjmować będą jako „sprzeczną z interesami Zamawiającego” 

taką działalność, która (…)” -  prosimy o wyjaśnienie jak wykonawca ma odczytać uprzednio ukryty zamiar 

potencjalnego dostawcy Zamawiającego? Prosimy o wyjaśnienie kto będzie weryfikować „wpływ potencjalnie 

negatywny” na wykonanie umowy przez Wykonawcę? 

Prosimy o podanie zamkniętej listy Dostawców, Usługodawców oraz Podwykonawców Zamawiającego, którzy  

spełniają WSZYSTKIE kryteria z art 7, TO JEST, ŻE SĄ WE WSPÓŁPRACY POŚREDNIEJ, BEZPOŚREDNIEJ 

LUB ZAMIERZAJĄ TAKĄ ZAWIĄZAĆ Z ZAMAWIAJĄCYM W PRZYSZŁOŚCI. 



Zapis w aktualnym brzmieniu może doprowadzić do sytuacji, w której wystąpi konieczność zakończenia 

funkcjonujących umów z obecnymi dostawcami i usługodawcami, co nie znajduje uzasadnienia w 

przepisach obowiązującego prawa.  

Odpowiedź:  Zabezpieczenie może zostać wniesione przez jednego lub więcej członków konsorcjum z 

zastrzeżeniem, że zabezpieczenie powinno być jednym dokumentem. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w zakresie Artykułu 7 Aktu Umowy. Przedmiotowe postanowienie 

nie wyklucza możliwości jakiekolwiek współpracy wykonawcy z podwykonawcami/dostawcami, a 

wyłącznie tą, która mogłaby być sprzeczna z interesami Zamawiającego w związku z Inwestycją w okresie 

trwania Umowy. Nadto w ramach Artykułu 8.1.1. oraz 8.1.2. Aktu Umowy wskazano, że w przypadku 

stwierdzenia wystąpienia takiego konfliktu interesów wykonawca (nie później niż w terminie 5 Dni 

Roboczych od Dnia zawarcia Umowy lub podjęcia takiej współpracy): 

o podejmie działania celem niezwłocznego zakończenia takiej współpracy przez Wykonawcę, 

Koordynatora Wykonawcy, Personelu Wykonawcy, Podwykonawców lub jakichkolwiek osób 

zaangażowanych (chociażby pośrednio) przez Wykonawcę w realizację Umowy, nie później jednak niż w 

terminie 5 Dni Roboczych od Dnia zawarcia Umowy, lub 

o złoży Zamawiającemu oświadczenie w przedmiocie braku sprzeczności z interesami 

Zamawiającego takiej współpracy z jednoczesnym wskazaniem zakresu takiej współpracy oraz 

ewentualnych działań podjętych przez Wykonawcę zmierzających do przeciwdziałania powstania konfliktu 

interesów takiej współpracy z interesami Zamawiającego w związku z Umową. 

 

Pytanie 343 

13. Art. 7 ust 2  -   prosimy o określenie wyjaśnienia co oznacza stwierdzenie „WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH I 

ROZSĄDNE POLITYKI I ŚRODKI”??? 

Art. 7 ust 3 -  prosimy o wyjaśnienie, czy po „stwierdzeniu” naruszenia, Zamawiający lub Inwestor Zastępczy będzie 

w obowiązku  udowodnić naruszenie? 

Prosimy o usunięcie całego art. 7 jako bezpodstawnego, niejasnego, naruszającego racjonalne interesy wykonawcy 

artykułu,  

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający pozostawia to zagadnienie w gestii 

wykonawcy jako podmiotu, który w ocenie Zamawiającego, posiada już takowe dokumenty. 

 

Pytanie 344 

14. Art. 7 ust 5 –prosimy o doprecyzowanie, że Wykonawca składa powyższe oświadczenie za siebie, nie może 

gwarantować za inne podmioty zaangażowane w inwestycję. 

Odpowiedź:  Zamawiający stwierdza, że niemożliwe do ustalenia do jakich postanowień umowy odnosi się 

pytanie. 

 

Pytanie 345 

15. Art. 7 ust 6 -  prosimy o wyjaśnienie o jaką „stosowną dokumentację chodzi, ponieważ  brak takiej informacji w 

treści umowy”. 

Odpowiedź:  Zamawiający stwierdza, że niemożliwe do ustalenia do jakich postanowień umowy odnosi się 

pytanie. 



 

Pytanie 346 

16. Art. 7 ust 8 - prosimy o wykreślenie tego postanowienia w całości -  oznacza ono, że Zamawiający może zawiesić 

wykonanie umowy nawet na kilkanaście/ kilkadziesiąt lat bo będzie wyjaśniał własne podejrzenia, bez konieczności 

ich udowodnienia, bez konieczności wznowienia robót bez żadnych konsekwencji. 

Odpowiedź:  Zamawiający stwierdza, że niemożliwe do ustalenia do jakich postanowień umowy odnosi się 

pytanie. 

 

Pytanie 347 

17. Art. 9 ust 8 -  prosimy o doprecyzowanie, że informacja o takim  nakazie sądu itd. zostanie przekazane o ile będzie 

to  prawnie  dopuszczalne i możliwe. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie 348 

18. Art. 9 ust 13 -  prosimy o wykreślenie -  wykonawca musi zachować kopie dokumentacji dla celów podatkowych 

zusowskich, dla obrony swych praw itd. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie 349 

19. Art. 10 -  prosimy o doprecyzowanie, że obie strony są administratorami danych -  nie będzie w tym przypadku 

powierzenia do przetwarzania danych. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie 350 

20. Art. 10 ust 11- obowiązek informacyjny Zamawiającego przerzucony na Wykonawcę -  niemożliwe do spełniania, 

niezgodne z przepisami . Prosimy o wykreślenie w całości.  

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie 351 

21. Art. 10 ust 14 -   prosimy o wykreślenie  w całości – wykonawca może poinformować do jakich państw trzecich 

dane będzie przesyłał, ale brak zgody Zamawiającego całkowicie sparaliżuje wykonanie umowy. Zapis całkowicie 

nieakceptowalny i obiektywnie nieuzasadniony. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie 352 

22. Art. 11 ust 4 – proszę o wykreślenie w całości, Zamawiający sam powinien śledzić zmiany w prawie, tym bardziej, 

że z punktu widzenia wykonawcy niektóre zmiany mogą być nieistotne dla realizacji inwestycji, z punktu widzenia 

zamawiającego – istotne.  

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie 353 



23. Art. 27 ust 3  -  prosimy o wykreślenie zdania : „Na potrzeby ustanowienia Zabezpieczenia Strony przyjmują jako 

planowaną datę upływu Okresu Zgłaszania Wad dzień [●] r., przy czym wskazana data ma mieć wyłącznie charakter 

pomocniczy na potrzeby ustanowienia Zabezpieczenia i nie może być traktowana przez Strony jako wiążący termin 

wykonania Umowy.” 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie 354 

24. Art. 12 ust 2  -  jakie dokumenty  /dane  będą podlegać kontroli? czy wykonawca będzie o kontrolach uprzedzony?  

Czy będzie przy nich obecny? Czy kontrole będą ograniczały się do dokumentacji  inwestycji? 

Odpowiedź:  Wszystkie dokumenty / dane mogą podlegać kontroli. Wykonawca nie będzie uprzedzony o 

kontroli. Wykonawca nie będzie obecny przy kontroli. Kontrola może dotyczyć całości inwestycji np. 

dokumentacji, jakości i ilości wykonywanych robót. 

 

Pytanie 355 

25. Art. 12 ust 4 -  proszę o wyjaśnienie co oznacza” szeroko zakrojona współpraca”? 

Odpowiedź:  Zamawiający przyjmuje pod tym pojęciem podjęcie wszelkich działań przez wykonawcę w 

zakresie umożliwienia podmiotom kontrolującym realizacji kontroli zgodnie z Umową. 

 

Pytanie 356 

26. Art. 108- prosimy o potwierdzenie z jaką częstotliwością waloryzacja może być przeprowadzona ( zmienione 

wynagrodzenie wykonawcy)? 

Odpowiedź:  Zgodnie z Artykułem 108.4. Aktu Umowy Wynagrodzenie będzie waloryzowane począwszy od 

trzynastego miesiąca realizacji Umowy i każdorazowo nie wcześniej niż wtedy, gdy wartość waloryzacji 

osiągnie poziom 5 (pięciu) % wartości Zaakceptowanego Wynagrodzenia określonego w Artykule 108.1 Aktu 

Umowy (1 waloryzacja). Następna waloryzacja będzie mieć miejsce gdy wartość waloryzacji osiągnie poziom 

5 (pięciu) % wartości Zaakceptowanego Wynagrodzenia określonego w Artykule 108.1 Aktu Umowy (2 

waloryzacja). 

 

Pytanie 357 

27. Art. 109 ust 4 -  prosimy o wykreślenie: „Zamawiający będzie mógł w jakimkolwiek Świadectwie Płatności, dokonać 

jakiejkolwiek poprawki lub modyfikacji, która powinna była właściwie być dokonana w jakimkolwiek uprzednim 

Świadectwie Płatności”. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie 358 

28. Art. 112 ust 4- prosimy o skrócenie terminu zapłaty faktur do racjonalnych 30 dni. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie 359 

29. ART. 106 UST 6 – PROSIMY O ZMIANĘ TERMINU PŁATNOŚCI FAKTURY DO 30 DNI 

Prosimy o wprowadzenie mechanizmu udzielania zaliczek na rzecz Wykonawcy w trakcie trwania realizacji. 



Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie 361 

31. Art. 83 - prosimy o usuniecie albo dookreślenie w jakich okolicznościach może dojść do zawieszenia, na jaki max 

czas?. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Istota Zawieszenia sprowadza się do jej 

zrealizowania w sytuacjach niezbędnych dla Zamawiającego, nawet takich, o których obecnie Zamawiający 

nie wie. Zamawiający zauważa, że zgodnie z Artykułem 84.1. Aktu Umowy: Jeżeli Wykonawca dozna 

opóźnienia lub poniesie Koszt, wykonując polecenia Inwestora Zastępczego według Artykułu 83.2. Aktu 

Umowy [Zawieszenie] lub podejmując ponownie pracę, to Wykonawca da Zamawiającemu powiadomienie 

i będzie uprawniony, z uwzględnieniem Artykułu 132 Aktu Umowy [Roszczenia Wykonawcy], do: 

1.1. przedłużenia terminów realizacji Umowy w związku z jakimkolwiek takim opóźnieniem, według 

Artykułu 80 Aktu Umowy [Przedłużenie Czasu na Ukończenie], jeśli jest lub przewiduje się, że będzie 

opóźnione, przy czym jakiekolwiek przedłużenie terminów realizacji Umowy nie może być dłuższe niż czas 

Zawieszenia, 

1.2. pokrycia szkody obejmującej jakikolwiek taki Koszt.        

 

Pytanie 362 

32. Przedłużenie czasu na ukończenie – art. 80, Art. 78 czy Zamawiający chce użytkować używać wcześniej roboty, tj. 

podpisaniem Protokołu Zakończenia robót? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie planuje użytkowania Robót przed ich Przejęciem. 

 

Pytanie 366 

33. Art.  133 ust 9 -  co oznacza” kary umowne przekroczą 10%”? Że są naliczone?, 

Że są niezapłacone?,  Że są sporne? Postanowienie nieprecyzyjne prosimy o jego usuniecie w całości.  

Skoro limit kar umownych wynosi 15% to również podstawa do odstąpienia powinna być na tej podstawie poziom 

10% jest nielogiczny. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający wskazuje, że w tym przypadku 

relewantne jest samo naliczenie kar umownych, nie ich zapłacenie przez Wykonawcę. 

 

Pytanie 367 

34. Art. 133 ust 11- prosimy o usunięcie w całości. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie 368 

34. Art. 133 ust 11- prosimy o usunięcie w całości. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie 369 



35. Art. 129 ust 4 – jeśli umowa przewiduje limit odpowiedzialności dla Zamawiającego na określonym poziomie, to 

limit ten powinien być identyczny dla obu stron umowy, a więc Wykonawcy i Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie 

takiego postanowienia ( zrównanie limitów  do identycznego poziomi w art. 129 ust 4 i 129 ust 3) 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie 373  

39. Art. 26 ust 2 – prosimy o wyjaśnienie co oznacza, że wykonawca przejmuje cały proces inwestycyjny? Postanowienie 

w aktualnym brzmieniu jest niejasne. 

Odpowiedź: Dla Zamawiającego jego oczekiwaniem jest otrzymać w pełni funkcjonalny obiekt budowlany 

wraz z zapewnieniem przez potencjalnego wykonawcę usług dodatkowych (chociażby w zakresie 

koordynacji Dostaw). W tym celu właśnie wprowadzono sformułowanie, że wykonawca przejmuje cały 

proces inwestycyjny. 

 

Pytanie 374 

40. Art. 26 ust 5 -  prosimy o usunięcie w całości. Wykonawca nie może brać odpowiedzialności za dokumentacje 

zamawiającego.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający jest świadom, iż jego oczekiwania w 

zakresie opisu przedmiotu zamówienia wykraczają poza typowe ramy umowy o roboty budowlane. Niemniej 

jednak potrzeby Zamawiającego, które legły u podstaw ogłoszenia postepowania, wiążą się z tym aby 

otrzymać w pełni funkcjonalny obiekt budowlany wraz zapewnieniem przez potencjalnego wykonawcę usług 

dodatkowych, za które, co oczywiste, Zamawiający jest gotów zapłacić – i w tym celu oczekuje od oferentów 

skalkulowania kosztu realizacji tych usług w ramach ofert (w cenie).  

Oczekiwania w zakresie zmiany opisu przedmiotu zamówienia wypaczają całkowicie cel, dla którego 

Zamawiający przystąpi do procedowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Mogą wręcz 

prowadzić do sytuacji, w której Zamawiający zmuszony będzie rozważyć zaniechanie kontynuacji realizacji 

inwestycji.  

Kwestia wprowadzenia do Umowy opcji „przeprojektuj”, tj. dokonania przez wykonawcę przeglądu 

dokumentacji projektowej oraz ewentualnego wprowadzenia do nich zmian nie jest rozwiązaniem 

niespotykanym w obrocie gospodarczym, a wręcz typowym dla inwestycji budowlanych realizowanych w 

formule EPC-pod klucz. 

 

Pytanie 375 

41. Art. 30 -  proszę o dookreślenie co ma oznaczać „najwyższa staranność wykonawcy”? 

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że definicja należytej staranności zawarta jest w art. 355 § 1 Kodeksu 

cywilnego. Dłużnik jest zobowiązany do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju 

(należyta staranność). Przepis art. 355 § 2 KC precyzuje również, że należytą staranność dłużnika w zakresie 

prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru 

tej działalności. W istotę aktywności gospodarczej wliczony jest bowiem niepisany wymóg niezbędnej 

wiedzy fachowej, obejmującej nie tylko czysto formalne kwalifikacje, ale także doświadczenie wynikające z 

praktyki zawodowej oraz ustalone zwyczajowo standardy postępowania. W takim zakresie Zamawiający 



przyjmować będzie górną granicę należytej staranności w ramach zawodowego charakteru działalności 

prowadzonej przez wykonawcę. 

 

Pytanie 376 

42. Art. 36 -  prosimy o informację jakie są godziny pracy Zamawiającego? 

Wykonawca musi to wiedzieć, może mieć to wpływ na harmonogram wykonania. 

Odpowiedź: 

 

Pytanie 377 

43. Art. 52 ust 2- proszę o potwierdzenie, że ustęp i  zobowiązania wykonawcy  z tego punktu dotyczą wyłącznie 

zdarzeń zawinionych przez wykonawcę w trakcie realizacji umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ustęp i zobowiązania wykonawcy  z tego punktu dotyczą wyłącznie 

zdarzeń zawinionych przez wykonawcę w trakcie realizacji umowy 

 

Pytanie 378 

44. Art. 56 -  czy znaleziska archeologiczne spowodują możliwość roszczenia wykonawcy  o czas? 

Odpowiedź: W takim przypadku zastosowanie znaleźć może zastosowanie Artykuł 107.2.1.2.4. Aktu Umowy 

w zakresie możliwości Zmiany Umowy.  

Niezależnie od tego wykonawca dysponuje uprawnieniami przewidzianymi w Artykule 132 Aktu Umowy w 

zakresie Roszczenia Wykonawcy. 

 

Pytanie 379 

45. Art. 29 ust 20.3 i 20.4 – proszę o potwierdzenie, że  dokumenty te powinny zostać zanonimizowane  

Odpowiedź: Oczekiwaniem Zamawiającego jest otrzymanie danych wskazanych w Artykule 29.20.3.-29.20.4. 

Aktu Umowy, jeśli jakieś dane nie wchodzą w zakres wyliczenia, to Zamawiający dopuszcza ich 

zanonimizowanie.  

 

Pytanie 380 

46. Art. 120 ust 2– w zakresie postanowienia: „jeżeli powód odstąpienia od Umowy jest na tyle istotny, że pozbawia 

Zamawiającego w istocie całości korzyści z Robót, wówczas Zamawiający może odstąpić od całości lub części Umowy 

i odrzucić całość lub część Robót. W takim przypadku Wykonawca zwróci otrzymane płatności za odrzuconą część 

Robót a Zamawiający zwróci odrzuconą część Robót Wykonawcy na jego koszt i ryzyko.”  Prosimy o wyjaśnienie co 

dokładnie Zamawiający  rozumie przez tak ogólne określenia jak” „na tyle istotny”, „utraci całość korzyści z robót” -  

te postanowienia są nieprecyzyjne i nie wiadomo jak można je interpretować, co powoduje, że Wykonawca nie może 

realnie ocenić kiedy  dojdzie do odstąpienia od całości robót i zwrot robót już wykonanych -  w jaki sposób miało by 

to nastąpić?  Odstąpienie od umowy o roboty budowane w całości jest faktycznie niemożliwe, w jaki sposób strony 

miałby zwrócić sobie wzajemne świadczenia? Prosimy o usunięcie postanowień dot. możliwości odstąpienia od całości 

umowy i pozostawienie jedynie odstąpienia w części. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający wskazuje, że jeśli przedmiot 

świadczenia jest niepodzielny, to odstąpienie od umowy w całości jest dopuszczalne prawnie. 

 



Pytanie 381 

47. Art. 4 ust 7: Kraj to Rzeczpospolita Polska ( definicje), Prawo Umowy  - to prawo polskie -   O JAKICH ZATEM 

NORMACH KOLIZYJNYCH JEST MOWA W NINIEJSZYM ARTYKULE? Zastrzeżenie obecnie nie ma sensu, 

prosimy o jego wyjaśnienie, lub usunięcie  

ROSZCZENIA ART. 130. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie 382  

48. Art. 130 ust 1  -   prosimy o wyjaśnienie o jakich „kosztach sądowych i innych wydatkach prawnych” jest tu mowa??  

Prosimy o doprecyzowanie lub usunięcie, postanowienie bardzo nieprecyzyjne. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Mowa o wszelkich kosztach sądowych i innych 

wydatkach prawnych, które powstaną w związku z dochodzeniem Roszczeń przez stronę uprawnioną (tak 

Zamawiającego jak i Wykonawcę), a które zostaną uznane przez właściwy Sąd za uzasadnione. 

 

Pytanie 383 

49. Art. 141 -  prosimy o wykreślenie słów „Zobowiązania Stron nie będą zmienione z powodu jakiegokolwiek arbitrażu 

prowadzonego w trakcie realizacji Robót przez Wykonawcę. – przecież arbitraż nie może doprowadzić do 

zablokowania  aneksowania Umowy, waloryzacji, zamian technologii itd. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Istotą postanowienia nie jest zablokowanie Zmian 

do Umowy (jak też innych zmian określonych Umową na czele z waloryzacją), lecz dokonywania zmian w 

zakresie zobowiązania wykonawcy określonego Umową w związku z arbitrażem (jeśli nie doszło do 

zakończenia Robót). 

 

Pytanie 384 

50. Art. 141 ust 3  -  prosimy o usunięcie – nieprecyzyjne, nie wiadomo do czego odnosi się to postanowienie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Istotą postanowienia jest zablokowanie zmian w 

zakresie zobowiązania wykonawcy określonego Umową w związku z arbitrażem (jeśli nie doszło do 

zakończenia Robót). 

 

Pytanie 385 

Zgodnie z załącznikiem numer 3 do Umowy, jeżeli zajdzie potrzeba, Wykonawca wykona dokumentację niezbędną 

dla realizacji Przedmiotu Umowy, w tym potrzebną do przeprowadzenia koniecznych uzgodnień, uzyskania 

wymaganych decyzji urzędowych do realizacji robót budowlanych i montażowych, odbioru robót budowlanych i 

montażowych, przeprowadzenia uruchomienia i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca będzie miał prawo do zmiany (wydłużenia) terminu oraz pokrycia kosztów 

ogólnych budowy, jeżeli z powodów przeciągających się terminów administracyjnych Termin na Ukończenie wskazany 

w Umowie (i Harmonogramie) nie będzie mógł być dotrzymany. 

Odpowiedź: Zamawiający zauważa, że zastosowanie w tym przypadku może znaleźć Artykuł 107.2.1.4. Aktu 

Umowy (przy spełnieniu zaistniałych tam przesłanek). 

 

Pytanie 386 



Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający  nie jest ograniczony żadnymi limitami finansowymi w poszczególnych 

latach przewidzianych na realizację zadania i zrealizuje płatności w przypadku wcześniejszego zakończenia realizacji 

Przedmiotu Umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jest związany limitami finansowymi, wynikającymi z Planu 

Inwestycji Budowlanych Sił Zbrojnych RP w latach 2022-2025. Zamawiający pozostaje podmiotem 

leczniczym, którego wyłącznym właścicielem jest Skarb Państwa, gdzie wszelkie środki finansowe wiązane 

są bądź ze ścisłym reżimem budżetowym. 

 

Pytanie 387 W nawiązaniu do art. 2 wzoru umowy, prosimy o sprecyzowanie zasad, warunków oraz zakresu 

świadczenia oczekiwanej przez Zamawiającego usługi doradztwa technicznego przy odrębnych przetargach 

organizowanych przez Zamawiającego. Obecne ogólnie sformułowane i niejasne zapisy obarczają wykonawcę 

niedającym się skalkulować i nieuzasadnionym ryzykiem, które Zamawiający chce przerzucić na wykonawcę 

realizującego roboty budowlane. Tymczasem obowiązkiem wykonawcy nie jest przejęcie zadań Zamawiającego, który 

jako profesjonalny uczestnik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego winien dopilnować tego, by 

zamawiany przez niego przedmiot dostawy odpowiadał warunkom technicznym wynikającym ze specyfiki zadania 

będącego przedmiotem tego postępowania.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w postulowanym przez wykonawcę zakresie. 

 

Pytanie 388 

W nawiązaniu do definicji „Robót” oraz art. 26.2, 26.3 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że wszelkie czynności 

i roboty jakie ma zrealizować wykonawca na podstawie umowy, w tym obowiązki w realizacji całego procesu 

inwestycyjnego, ograniczają się do zakresu wynikającego wyraźnie z OPZ oraz Dokumentacji Projektowej. Obecne 

brzmienie postanowień wzoru umowy w sposób jednoznaczny świadczy o przerzuceniu na wykonawcę ryzyk 

związanym z ewentualnie niejednoznacznym i nieprecyzyjnym opisem przedmiotu zamówienia, za który 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający. Formułowanie w ten sposób opisu przedmiotu zamówienia w przypadku 

zamówienia realizowanego w formule „buduj” jest nieprawidłowe, na co wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w 

wyroku z dnia 2 marca 2010 r., KIO/UZP 184/10: „Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią przedmiotu 

zamówienia, objętego ceną oferty. (….) Wykonawcy muszą mieć możliwość skalkulowania ceny oferty w odniesieniu do opisanego zakresu 

przedmiotu zamówienia. Zakres przedmiotu zamówienia objęty dokumentacją projektową stanowi podstawę skalkulowania ceny oferty , 

dla złożenia porównywalnych ofert.”. 

Odpowiedź: Otóż Zamawiający jest świadom, iż jego oczekiwania w zakresie opisu przedmiotu zamówienia 

wykraczają poza typowe ramy umowy o roboty budowlane. Niemniej jednak potrzeby Zamawiającego, które 

legły u podstaw ogłoszenia postepowania, wiążą się z tym aby otrzymać w pełni funkcjonalny obiekt 

budowlany wraz zapewnieniem przez potencjalnego wykonawcę usług dodatkowych, za które, co oczywiste, 

Zamawiający jest gotów zapłacić – i w tym celu oczekuje od oferentów skalkulowania kosztu realizacji tych 

usług w ramach ofert (w cenie). Tym samym opis zakresu zobowiązania wykonawcy, zdaniem 

Zamawiającego (co zostało również potwierdzone przez Krajową Izbę Odwoławczą przy Urzędzie 

Zamówień Publicznych) nie mają charakteru nieprecyzyjnego. Oczekiwania w zakresie zmiany opisu 

przedmiotu zamówienia wypaczają całkowicie cel, dla którego Zamawiający przystąpi do procedowania 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Mogą wręcz prowadzić do sytuacji, w której 

Zamawiający zmuszony będzie rozważyć zaniechanie kontynuacji realizacji inwestycji.  



Sama definicja „Robót” odpowiada formule zamówienia jakim jest nie tyle zespół poszczególnych 

elementów, co finalny, w pełni funkcjonalny obiekt o charakterze medycznym. Stąd też Zamawiający przyjął 

również rozwiązanie wynagrodzenia ryczałtowego, nie zaś kosztorysowego. Nie można przy tym zgodzić się 

z twierdzeniami jakoby jakieś prace nie zostały ujęte w umowie lub dokumentacji projektowej – wręcz 

przeciwnie, w miejsce kazuistycznego wyliczenia, będąc przekonanym, że potencjalny wykonawca jest 

podmiotem posiadającym stosowną wiedzę oraz doświadczenie i potrafi tym samym przewidzieć zakres prac 

in concreto niezbędnych dla osiągnięcia celu umowy, Zamawiający przyjął formułę „efektu budowlanego” 

jako całości o charakterystykach funkcjonalnych i użytkowych, opisanych w SIWZ. 

 

Pytanie 389 

W nawiązaniu do art. 6.3 wzoru umowy, prosimy o modyfikację postanowienia w taki sposób, aby przeniesienie praw 

i obowiązków Zamawiającego wynikających z umowy było dozwolone wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą 

wykonawcy. Wykonawca nie może pozostawać bez możliwości weryfikacji i wpływu na to, na jaki podmiot dokonany 

zostanie przelew praw i obowiązków Zamawiającego, i na którym spoczywać będzie ciężar regulowania wszelkich 

płatności na rzecz wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w postulowanym przez wykonawcę zakresie. 

 

Pytanie 390 

Prosimy o usunięcie zakazu angażowania się w działalność sprzeczną z interesami Zamawiającego, który obejmuje w 

szczególności zakaz współpracy z podmiotami mającymi zamiar wziąć udział w osobnym przetargu na dostawę 

wyposażenia pod groźbą odstąpienia przez Zamawiającego z winy wykonawcy lub naliczenia kary umownej, tj. 

usunięcie art. 8.1 i art. 8.3 wzoru umowy. Obecne zapisy istotnie ograniczają działalność biznesową wykonawcy, w tym 

w działalność wykonawcy na innych, trwających już inwestycjach, w które zaangażowany jest wykonawca, i który może 

zostać wręcz pozbawiony możliwości realizowania innych inwestycji budowlanych, w które zaangażowany jest szeroko 

rozumiany personel wykonawcy – i to pod rygorem odstąpienia od umowy lub kar umownych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w postulowanym przez wykonawcę zakresie. 

Przedmiotowe postanowienie nie wyklucza możliwości jakiekolwiek aktywności wykonawcy, a wyłącznie tą, 

która mogłaby być sprzeczna z interesami Zamawiającego w związku z Inwestycją w okresie trwania 

Umowy. Nadto w ramach Artykułu 8.1.1. oraz 8.1.2. Aktu Umowy wskazano, że w przypadku stwierdzenia 

wystąpienia takiego konfliktu interesów wykonawca (nie później niż w terminie 5 Dni Roboczych od Dnia 

zawarcia Umowy lub podjęcia takiej współpracy): 

o podejmie działania celem niezwłocznego zakończenia takiej współpracy przez Wykonawcę, 

Koordynatora Wykonawcy, Personelu Wykonawcy, Podwykonawców lub jakichkolwiek osób 

zaangażowanych (chociażby pośrednio) przez Wykonawcę w realizację Umowy, nie później jednak niż w 

terminie 5 Dni Roboczych od Dnia zawarcia Umowy, lub 

o złoży Zamawiającemu oświadczenie w przedmiocie braku sprzeczności z interesami 

Zamawiającego takiej współpracy z jednoczesnym wskazaniem zakresu takiej współpracy oraz 

ewentualnych działań podjętych przez Wykonawcę zmierzających do przeciwdziałania powstania konfliktu 

interesów takiej współpracy z interesami Zamawiającego w związku z Umową. 

 

Pytanie 391 



W nawiązaniu do art. 9.2 wzoru umowy, prosimy o skrócenie okresu obowiązywania klauzuli o zachowaniu poufności 

z 15 do 5 lat.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w postulowanym przez wykonawcę zakresie. 

 

Pytanie 392 

W nawiązaniu do art. 11.3 wzoru umowy, prosimy o modyfikację zapisu w taki sposób, że w przypadku wprowadzenia 

nowych lub zmiany obowiązujących Instrukcji lub standardów, zmiana taka będzie traktowana jako Zmiana Umowy, 

a Wykonawcy przysługiwać prawo do zwiększenia Wynagrodzenia oraz zmiany Czasu na Ukończenie. Obecne 

postanowienie daje Zamawiającemu pełne prawo do samodzielnych, bliżej nieuzasadnionych zmian w zakresie 

standardów realizacji przedmiotu zamówienia, a tym samym przerzuca na wykonawcę ryzyko związane z realizacją 

zamówienia i wprowadza istotne trudności z oszacowaniu i kalkulacji ryzyk na etapie składania oferty, co prowadzi do 

złożenia przez wykonawców nieporównywalnych ofert, bowiem każdy wykonawca inaczej wyceni ryzyko potencjalnej 

zmiany na etapie realizacji umowy.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w postulowanym przez wykonawcę zakresie. 

Zamawiający zauważa, że uprzednio dokonał zmiany Artykułu 11.3. Aktu Umowy na następującą treść: 

Wykonawca zapewnia, że, składając Ofertę, zapoznał się z Instrukcjami i standardami, których lista stanowi 

Załącznik nr 3 do Aktu Umowy [Lista Instrukcji i standardów do stosowania przez Wykonawcę w związku 

z realizacją Umowy], i zobowiązuje się do nich stosować, traktując wynikające z nich zobowiązania jako 

zobowiązania wynikające z Umowy. 

W momencie podpisania Aktu Umowy Zamawiający potwierdzi ważność Instrukcji i standardów, których 

lista stanowi Załącznik nr 3 do Aktu Umowy [Lista Instrukcji i standardów do stosowania przez Wykonawcę 

w związku z realizacją Umowy] z Dnia złożenia przez Wykonawcę Oferty. 

W przypadku wprowadzenia nowych lub zmiany obowiązujących, a wskazanych w Załączniku nr 3 do Aktu 

Umowy [Lista Instrukcji i standardów do stosowania przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy], 

Instrukcji lub standardów, Zamawiający poinformuje o tym bez zbędnej zwłoki Wykonawcę z jednoczesnym 

złożeniem na piśmie oświadczenia o zmianie treści Załącznika nr 3 do Aktu Umowy [Lista Instrukcji i 

standardów do stosowania przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy], a Wykonawca dostosuje się 

do ich treści i wdroży wynikające z nich obowiązki w ramach Umowy. 

Zmiana taka będzie traktowana jako Zmiana Umowy. 

 

Pytanie 395 

W nawiązaniu do art. 14.1 wzoru umowy, prosimy o wprowadzenie konkretnego terminu przekazania wykonawcy 

projektu budowlanego dotyczącego wykonania zbiornika tlenu, jak również potwierdzenie, że Wykonawca uprawniony 

będzie do dokonania zmiany terminu wykonania Umowy oraz wynagrodzenia w przypadku, jeśli opóźnienie w 

przekazaniu projektu budowlanego dotyczącego wykonania zbiornika tlenu będzie miało wpływ na termin lub koszt 

realizacji Umowy.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w postulowanym przez wykonawcę zakresie.  

Zamawiający zauważa, że uprzednio dokonał zmiany Artykułu 14.1. akapit 2 Aktu Umowy na następującą 

treść: 

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wedle wiedzy Zamawiającego nie będzie wymagany do uzyskania 

Projekt Budowlany dotyczący wykonania zbiornika tlenu. 



Posiadana przez Zamawiającego zgoda na realizację prac związanych z budową zbiornika ciekłego tlenu 

medycznego wydana przez Wojewodę Małopolskiego znak WI-III.6330.4.2020 z dnia 16.03.2022 roku jest 

wystarczająca do prowadzenia robót budowlanych wraz z poinformowaniem organu administracji 

architektoniczno-budowlanej w zakresie określonym w powyższej zgodzie. 

 

Pytanie 396 

W nawiązaniu do art. 14 ust. 1 i 2 wzoru umowy, prosimy o skrócenie terminu przekazania dokumentacji projektowej 

oraz pozwolenia na budowę z 14 dni do 3 dni.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w postulowanym przez wykonawcę zakresie. 

 

Pytanie 397 

W nawiązaniu do art. 18.4 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że wszelkie osoby, dla których wykonawca 

obowiązany jest zapewnić dostęp do placu budowy, zobowiązane są przestrzegać wytycznych wykonawcy i zasad bhp 

obowiązujących na placu budowy.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w postulowanym przez wykonawcę zakresie. 

 

Pytanie 398 

W nawiązaniu do art. 19 i 21 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że jakiekolwiek polecenia Zamawiającego lub 

Inwestora Zastępczego nie mogą prowadzić do zmiany terminu realizacji umowy lub wysokości wynagrodzenia, a w 

przypadku jeżeli obowiązek zastosowania się do polecenia wpłynie na wydłużenie terminu realizacji umowy lub koszt 

wykonania umowy, Wykonawca będzie uprawniony do stosownego przedłużenia terminu realizacji umowy oraz 

zwiększenia wynagrodzenia o koszt związany z wykonaniem polecenia.  

Odpowiedź: Zgodnie z Artykułem 19.2. Aktu Umowy Jeżeli jakiekolwiek polecenie stanowi Zmianę Umowy, 

będzie miał zastosowanie Dział XIII Aktu Umowy [Zmiany i korekty]. W takim przypadku zastosowanie 

znaleźć może zastosowanie Artykuł 107.2. Aktu Umowy w zakresie możliwości Zmiany Umowy.  

Niezależnie od tego wykonawca dysponuje uprawnieniami przewidzianymi w Artykule 132 Aktu Umowy w 

zakresie Roszczenia Wykonawcy. 

 

Pytanie 399 

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie uwagi, polecenia i żądania jakie personel Zamawiającego może wydać 

Wykonawcy muszą mieścić się w granicach przedmiotu Umowy oraz być zgodne z zasadami wiedzy technicznej oraz 

przepisami prawa. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie jest obowiązany do uwzględnienia uwag lub poleceń 

personelu Zamawiającego, jeżeli ich uwzględnienie byłoby niezgodne z obowiązującymi przepisami, Umową lub 

zagrażałoby należytemu wykonaniu Umowy przez Wykonawcę. 

Odpowiedź: W sytuacji, gdy Wykonawca stwierdzi, że dane polecenie, uwaga lub żądanie (stanowiące de 

facto Komunikat w rozumieniu Artykułu 5.9. Aktu Umowy) nie mieści się w granicach przedmiotu Umowy 

oraz być zgodne z zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa, to zastosowanie znaleźć powinna 

procedura z Artykułu 5.9. Aktu Umowy. 

 

Pytanie 400 



Prosimy o usunięcie art. 24 ust. 2 i 3 wzoru umowy, ewentualnie o modyfikację w tak sposób, że wykonawca w 

przypadku stwierdzenia niezgodności materiałów i urządzeń z OPZ/Dokumentacją Projektową będzie uprawiony do 

zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia oraz zmiany wysokości wynagrodzenia. Obowiązek weryfikacji czy 

dostawy zlecane przez Zamawiającego w osobnym przetargu odpowiadają warunkom przewidzianym w OPZ lub 

Dokumentacji Projektowej powinien spoczywać na Zamawiającym, który podejmuje autonomiczną decyzję o wyborze 

dostawców i nie powinien skutkować żadnymi negatywnymi konsekwencjami dla wykonawcy robót budowlanych. 

Obowiązkiem wykonawcy nie jest przejęcie zadań Zamawiającego, który jako profesjonalny uczestnik postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego winien dopilnować tego, by zamawiany przez niego przedmiot dostawy 

odpowiadał warunkom technicznym wynikającym ze specyfiki zamówienia.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w postulowanym przez wykonawcę zakresie.  

Zagadnienie sprawowania nadzoru przez wykonawcę nad Dostawcami, jest kluczowe bowiem 

przeciwdziałać będzie ryzykom związanym z niezgodnością rozwiązań w ramach Dostaw z Robotami, które 

zrealizować ma wykonawca. Nie stanowi przy tym nieuzasadnionego oczekiwania ze strony Zamawiającego, 

bowiem Zamawiający przekazuje Wykonawcy instrumenty kontroli dostaw (zarówno na etapie postępowań 

zmierzających do udzielenia zamówień na poszczególne Dostawy, jak i w trakcie realizacji). 

 

 

Pytanie 404 

Prosimy o usunięcie art. 26.5 wzoru umowy. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wyłącznie budowa budynku 

szpitala w formule „buduj”, a zatem za pełną dokumentację będącą podstawą do wykonania przedmiotu umowy 

odpowiada Zamawiający. Obecne zapisy przerzucają na wykonawcę odpowiedzialność za ewentualne błędy i 

wadliwości posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. Tymczasem na obecnym etapie (tj. przed 

rozpoczęciem realizacji zadania) tak dogłębna weryfikacja tej dokumentacji nie jest obiektywnie możliwa ani wymagana 

od wykonawcy realizującego roboty budowlane i nie posiadającego specjalistycznej wiedzy z dziedziny projektowania. 

Tym samym niezasadnym jest rozszerzanie zakresu przedmiotu zamówienia i przerzucanie na wykonawcę 

konsekwencji uzyskania zamiennego projektu budowlanego i w dalszej kolejności nowego pozwolenia na budowę, w 

sytuacji gdy obowiązek ten leży po stronie Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w postulowanym przez wykonawcę zakresie.   

Zamawiający jest świadom, iż jego oczekiwania w zakresie opisu przedmiotu zamówienia wykraczają poza 

typowe ramy umowy o roboty budowlane. Niemniej jednak potrzeby Zamawiającego, które legły u podstaw 

ogłoszenia postepowania, wiążą się z tym aby otrzymać w pełni funkcjonalny obiekt budowlany wraz 

zapewnieniem przez potencjalnego wykonawcę usług dodatkowych, za które, co oczywiste, Zamawiający 

jest gotów zapłacić – i w tym celu oczekuje od oferentów skalkulowania kosztu realizacji tych usług w ramach 

ofert (w cenie).  

Oczekiwania zakresie zmiany opisu przedmiotu zamówienia wypaczają całkowicie cel, dla którego 

Zamawiający przystąpi do procedowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Mogą wręcz 

prowadzić do sytuacji, w której Zamawiający zmuszony będzie rozważyć zaniechanie kontynuacji realizacji 

inwestycji.  

Kwestia wprowadzenia do Umowy opcji „przeprojektuj”, tj. dokonania przez wykonawcę przeglądu 

dokumentacji projektowej oraz ewentualnego wprowadzenia do nich zmian nie jest rozwiązaniem 



niespotykanym w obrocie gospodarczym, a wręcz typowym dla inwestycji budowlanych realizowanych w 

formule EPC-pod klucz. 

 

Pytanie 405 

Prosimy o zmianę art. 27.3 wzoru umowy w ten sposób, że Zamawiający zwróci wykonawcy 70% kwoty zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w terminie 14 Dni od dnia sporządzeniu Protokołu Odbioru Końcowego. Za zupełnie 

nieuzasadnioną uznać należy sytuację, w której zwrot 35% zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi ma 

dopiero po przekazaniu obiektu do eksploatacji, gdyż zdarzenie to uzależnione jest od okoliczności niezależnych od 

wykonawcy (realizacja dostaw niewchodzących w zakres przedmiotu umowy). 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w postulowanym przez wykonawcę zakresie.  

Zamawiający zauważa, że uprzednio dokonał zmiany Artykułu 27.1. akapit 2 Aktu Umowy na następującą 

treść: 

Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie w sposób następujący: 

3.1. część kwoty Zabezpieczenia, w wysokości 70 % (siedemdziesiąt procent) kwoty Zabezpieczenia, 

zostanie zwolniona przez Zamawiającego w terminie 14 Dni od dnia sporządzeniu Protokołu Odbioru 

Końcowego; 

3.2. pozostała część kwoty Zabezpieczenia, pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego 

z tytułu rękojmi lub Gwarancji Jakości, w wysokości 30 % (trzydzieści procent) kwoty Zabezpieczenia, 

zostanie zwolniona nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po dniu, w którym upływa Okres Zgłaszania Wad.  

Na potrzeby ustanowienia Zabezpieczenia Strony przyjmują jako planowaną datę upływu Okresu 

Zgłaszania Wad dzień [●] r., przy czym wskazana data ma wyłącznie charakter pomocniczy na potrzeby 

ustanowienia Zabezpieczenia i nie może być traktowana przez Strony jako wiążący termin wykonania 

Umowy. 

 

Pytanie 406 

W nawiązaniu do art. 27.4 wzoru umowy, prosimy o skrócenie terminu 147 dni do 14 dni.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w postulowanym przez wykonawcę zakresie. 

 

Pytanie 407 

W nawiązaniu do art. 29.8.1.2 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że wymóg składania wyników sprawozdań 

finansowych podwykonawców nie będzie miał zastosowania do podwykonawców, którzy nie są zobowiązani do 

sporządzania sprawozdań finansowych. Prosimy również o sprecyzowanie jakich konkretnie „podstawowych wyników 

sprawozdań” oczekuje Zamawiający.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wymóg składania wyników sprawozdań finansowych 

podwykonawców nie będzie miał zastosowania do podwykonawców, którzy nie są zobowiązani do 

sporządzania sprawozdań finansowych, przy czym w takim przepadku Zamawiający oczekiwać będzie 

otrzymania od Wykonawcę dokumentów potwierdzających kondycję finansową takich podwykonawców.  

Podstawowe wyniki sprawozdań to, przychody, koszty, zysk/strata ujawnione w dokumentach finansowych. 

 

Pytanie 408 



W nawiązaniu do art. 29.11 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający, przed dokonaniem 

bezpośredniej zapłaty, umożliwi wykonawcy wykazanie niezasadności zapłaty i zgłoszenie pisemnie uwag dotyczących 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z art. 465 ust. 

4 i 5 pzp. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwi wykonawcy 

wykazanie niezasadności zapłaty i zgłoszenie pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z art. 465 ust. 4 i 5 pzp.  

 

Pytanie 410 

W nawiązaniu do art. 29.11 wzoru umowy, prosimy o modyfikację zapisu akapitu drugiego w następujący sposób (tekst 

pogrubiony należy wstawić):  „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialność materialną 

w związku z wszystkimi odszkodowaniami, stratami wydatkami (włącznie z opłatami sądowymi i innymi wydatkami prawnymi 

kosztami zastępstwa procesowego) wynikłymi z ewentualnych żądań Podwykonawców robót budowlanych w stosunku do 

Zamawiającego opartych na art. 6471 Kodeksu Cywilnego w zakresie wynikającym z prawomocnego wyroku sądu”.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w postulowanym przez wykonawcę zakresie. 

Oczekiwaniem Zamawiającego jest utrzymanie postanowienia, które dla Zamawiającego oznacza, że mowa 

w nim o wszelkich kosztach sądowych i innych wydatkach prawnych, które powstaną w związku z 

dochodzeniem Roszczeń przez stronę uprawnioną (tak Zamawiającego jak i Wykonawcę), a które zostaną 

uznane przez właściwy Sąd za uzasadnione. 

 

Pytanie 411 

W nawiązaniu do art. 29.11 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że zamiast oświadczeń podwykonawców o 

niezaleganiu, wykonawca może przedłożyć inne dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, 

zgodnie z art. 447 pzp. 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Oczekiwaniem Zamawiającego jest, aby wykonawca przedkładał 

oświadczenia podwykonawców o uzyskaniu wynagrodzenia z tytułu podwykonawstwa. Stanowi to przejaw 

dotychczasowych doświadczeń Zamawiającego, gdzie zdarzały się sytuacje w których podwykonawcy 

artykułowali wobec Zamawiającego oczekiwania zapłaty, pomimo wcześniejszego przekazania przez 

wykonawcę „dowodów potwierdzających zapłatę”. Ma ono zagwarantować, że podwykonawcy uzyskają 

należne im wynagrodzenie i nie będą mogli następczo (po złożeniu takiego oświadczenia) artykułować 

roszczeń względem Zamawiającego (z uwagi na nadużycie ich prawa w rozumieniu KC). Zamawiający 

zauważa, że PZP nie tworzy zamkniętego katalogu „dowodów potwierdzających zapłatę”, a przyjęte 

rozwiązanie, z oczywistych względów, stanowi takowy dowód i nie wiąże się ze szczególną trudnością ich 

uzyskania przez wykonawcę. 

 

Pytanie 412 

W nawiązaniu do art. 31.1 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie ponosił 

odpowiedzialności za jakość, terminowość i ewentualne szkody w robotach Wykonawcy jakie mogą zostać 

spowodowane przez podmioty wprowadzone na teren budowy przez Zamawiającego, a obowiązek współdziałania z 

tymi podmiotami oznacza wyłącznie odpłatne udostępnienie mediów, w miarę dostępności organizacyjnej miejsca na 

ustawienie zaplecza budowy i wskazanie terminów wykonania prac przez te podmioty.  



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakość, 

terminowość i ewentualne szkody w robotach Wykonawcy jakie mogą zostać spowodowane przez podmioty 

wprowadzone na teren budowy przez Zamawiającego. 

W pozostałem zakresie Zamawiający nie potwierdza takiego przypuszczenia Wykonawcy. Szczegółowy 

zakres koordynacji sprawowanej przez Wykonawcę w odniesieniu np. do Dostawców ujęty jest w Umowie. 

 

Pytanie 413 

W nawiązaniu do art. 31.3 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że jeżeli dojdzie do opóźnienia w realizacji Robót 

z przyczyn leżących po stronie podmiotów wprowadzonych na teren budowy przez Zamawiającego, w szczególności 

w przypadku opóźnienia Dostaw, wykonawca będzie uprawniony do stosownego przedłużenia terminu realizacji 

umowy oraz zwiększenia wynagrodzenia o koszt związany z wydłużeniem czasu na ukończenie.  

Odpowiedź: Zgodnie z Artykułem 31.3. Aktu Umowy tylko i wyłącznie przekroczenie zasad współdziałania 

uprawniać będzie do skorzystania przez Wykonawcę z uprawnień przewidzianych w Artykule 132 Aktu 

Umowy w zakresie Roszczenia Wykonawcy. 

 

Pytanie 414 

W nawiązaniu do art. 34 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że zakaz rekrutowania Personelu Zamawiającego 

obowiązuje wyłącznie do czasu zakończenia realizacji przedmiotu umowy.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakaz rekrutowania Personelu Zamawiającego obowiązuje 

wyłącznie do czasu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, przy czym Zamawiający wskazuje, że 

zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi z chwilą upływu okresu rękojmi za wady oraz gwarancji 

jakości. 

 

Pytanie 416 

W nawiązaniu do art. 40 ust. 2 i 3 wzoru umowy, prosimy o zmianę zapisu w taki sposób, że wykonawca będzie 

zobowiązany do odsunięcia członka Personelu Wykonawcy dopiero w przypadku bezskutecznego upływu 

dodatkowego terminu co najmniej 5 dni roboczych na usunięcie stwierdzonych naruszeń wyznaczonego przez 

Zamawiającego na piśmie.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w postulowanym przez wykonawcę zakresie. 

 

Pytanie 417 

Prosimy o modyfikację art. 44.2 akapit pierwszy wzoru umowy w następujący sposób (tekst pogrubiony należy wstawić: 

„Będzie się uważało, że Wykonawca uzyskał, w zakresie praktycznie możliwym (biorąc pod uwagę koszt i czas) wynikającym z 

dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego i stanowiącej Opis Przedmiotu Zamówienia, wszelkie 

konieczne informacje odnośnie zagrożeń, nieprzewidzianych wydatków oraz innych okoliczności, które mogą wpływać na Ofertę lub na 

Roboty”.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w postulowanym przez wykonawcę zakresie. 

 

Pytanie 418 



W nawiązaniu do art. 48.2 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że obowiązek zapłaty odszkodowania i przejęcia 

odpowiedzialności materialnej dotyczy tylko zakłóceń powstałych z winy wykonawcy lub jego podwykonawców w 

związku z realizacją przedmiotu umowy.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że obowiązek zapłaty odszkodowania i przejęcia odpowiedzialności 

materialnej dotyczy tylko zakłóceń powstałych w następstwie okoliczności, za które odpowiedzialność 

można przypisać wykonawcy lub jego podwykonawcom. 

 

Pytanie 419 

W nawiązaniu do art. 50.1.3 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że obowiązek zapłaty odszkodowania i przejęcia 

odpowiedzialności materialnej dotyczy tylko szkód wyrządzonych Zamawiającemu z winy wykonawcy lub jego 

podwykonawców w związku z realizacją przedmiotu umowy.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że obowiązek zapłaty odszkodowania i przejęcia odpowiedzialności 

materialnej dotyczy zarówno szkód wyrządzonych Zamawiającemu jak i innym podmiotom, które następnie 

mogłyby kierować jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego, powstałych w następstwie okoliczności, 

za które odpowiedzialność można przypisać wykonawcy lub jego podwykonawcom. 

 

Pytanie 421 

W nawiązaniu do art. 50.1.3 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że obowiązek zapłaty odszkodowania i przejęcia 

odpowiedzialności materialnej dotyczy tylko szkód wyrządzonych Zamawiającemu z winy wykonawcy lub jego 

podwykonawców w związku z realizacją przedmiotu umowy.  

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że przewidziany w Artykule 50.1. Aktu Umowy obowiązek zapłaty 

odszkodowania i przejęcia odpowiedzialności materialnej dotyczy tylko szkód wyrządzonych 

Zamawiającemu z winy wykonawcy, jego podwykonawców lub innych osób, które realizują na rzecz 

Wykonawcy (w tym wszelkich pracowników). Postanowienie to nie ogranicza w żaden sposób uprawnień 

Zamawiających wynikających chociażby z Artykułu 133 Aktu Umowy [Kary umowne na rzecz 

Zamawiającego].: 

 

Pytanie 424 

W nawiązaniu do art. 83.4 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność Wykonawcy, o której mowa 

w tym postanowieniu, jest rozumiana na zasadzie winy.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że odpowiedzialność Wykonawcy, o której mowa w tym 

postanowieniu, jest rozumiana na zasadzie winy. 

 

Pytanie 425 

Prosimy o usunięcie art. 88.1.3 wzoru umowy. Zamawiający nie może uzależniać odbioru przedmiotu zamówienia 

wynikającego z tego postępowania od zakończenia  i odebrania Dostaw, bowiem są one przedmiotem zupełnie 

oddzielnego zamówienia publicznego, a obowiązki w postaci terminowego dostarczenia przedmiotu dostaw przez 

podmiot trzeci nie mogą być przerzucane na wykonawcę realizującego roboty budowlane. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w postulowanym przez wykonawcę zakresie. 

 

Pytanie 426 



W nawiązaniu do art. 88.3.2 i art. 89.2.2 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że podstawę odrzucenia wniosku o 

sporządzenie Protokołu Odbioru Końcowego / Protokołu Zakończenia Robót może stanowić tylko wystąpienie wad 

istotnych Robót, które uniemożliwiają użycie Robót do przeznaczonego im celu.   

Odpowiedź: Zamawiający zauważa, że zastosowanie w tym przypadku znajdzie przewidziana w Kodeksie 

cywilnym zasada, iż odmowa odbioru może nastąpić wyłącznie w przypadku zaistnienia wad istotnych w 

rozumieniu KC. W ich braku i nieuzasadnionej odmowie odbioru przez Zamawiającego przyjmuje się wręcz 

tzw. „fikcję odbioru jednostronnego”, który skutkuje obligiem Zamawiającego dla dokonania zapłaty 

wynagrodzenia wykonawcy. 

 

Pytanie 427 

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że stwierdzenie w trakcie odbioru końcowego Wad nieistotnych, tj. które nie 

mają w istocie wpływu na użycie Robót do przeznaczonego im celu, nie stanowi podstawy do odmowy podpisania 

protokołu odbioru końcowego / zakończenia Robót i pozostaje bez wpływu na możliwość przeprowadzenia 

rozliczenia końcowego. 

Odpowiedź: Zamawiający zauważa, że zastosowanie w tym przypadku znajdzie przewidziana w Kodeksie 

cywilnym zasada, iż odmowa odbioru może nastąpić wyłącznie w przypadku zaistnienia wad istotnych w 

rozumieniu KC. W ich braku i nieuzasadnionej odmowie odbioru przez Zamawiającego przyjmuje się wręcz 

tzw. „fikcję odbioru jednostronnego”, który skutkuje obligiem Zamawiającego dla dokonania zapłaty 

wynagrodzenia wykonawcy. 

 

Pytanie 428 

Prosimy o wyjaśnienie znaczenia Protokołu Zakończenia Robót, o którym mowa w art. 89, czym różni się ten protokół 

od Protokołu Odbioru Końcowego, o którym mowa w art. 88,  oraz czym różni się procedura przejęcia Robót opisana 

w art. 88 od procedury zakończenia Robót opisanej w art. 89.  

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że Protokół Zakończenia Robót to protokół związany z przekazaniem 

Robót do eksploatacji, a Protokół Odbioru Końcowego stanowi o zakończeniu całości Robót w zakresie 

„realizacyjnym” (w tym wszelkiej dokumentacji powykonawczej, ewidencji środków trwałych etc.). 

 

Pytanie 429 

W nawiązaniu do art. 91 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że rozsądny termin na ukończenie zaległej pracy lub 

usunięcia Wad będzie wyznaczany przez Inwestora Zastępczego przy uwzględnieniu uwarunkowań związanych z 

koniecznością zachowania reżimów technologicznych, dostępności materiałów oraz zakresu robót koniecznych do 

wykonania i w każdym przypadku nie będzie krótszy niż 7 dni roboczych. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że rozsądny termin na ukończenie zaległej pracy lub usunięcia Wad 

będzie wyznaczany przez Inwestora Zastępczego przy uwzględnieniu uwarunkowań związanych z 

koniecznością zachowania reżimów technologicznych, dostępności materiałów oraz zakresu robót 

koniecznych do wykonania. Zamawiający nie potwierdza wątpliwości wykonawcy w pozostałym zakresie. 

 

Pytanie 430  

Prosimy o wyjaśnienie jakimi konkretnie kosztami kredytowania może zostać obciążony wykonawcy w przypadku 

odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na podstawie art. 94.1.3 wzoru umowy.  



Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że mogą to być przykładowo koszty związane z korzystaniem przez 

Wykonawcę z przekazanych mu w ramach Wynagrodzenia środkami finansowymi w okresie od ich 

otrzymania do ich zwrotu Zamawiającemu. 

 

Pytanie 431 

W nawiązaniu do art. 103.2 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że jakiekolwiek polecenie dokonania Zmiany 

Umowy wymaga akceptacji przez wykonawcę w drodze aneksu.  

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza wątpliwości wykonawcy w tym zakresie. 

 

Pytanie 432 

W nawiązaniu do art. 46 i art. 107.2.1.2 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania 

nieprzewidywalnych warunków fizycznych, wykonawca będzie uprawniony do żądania zapłaty Kosztu poniesionego z 

powodu takich warunków fizycznych. Prosimy o wprowadzenie podstawy Zmiany Umowy obejmującej zmianę 

Wynagrodzenia o wskazany wyżej Koszt.  

Odpowiedzi Zamawiający nie potwierdza wątpliwości wykonawcy w tym zakresie. Zamawiający nie wyraża 

zgody na zmianę Umowy w postulowanym przez wykonawcę zakresie. 

 

Pytanie 433 

W nawiązaniu do art. 107.2.1.3 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że za okoliczności leżące po stronie 

Zamawiającego rozumiane są również opóźnienia Dostaw lub wykonywanie prac przez podmioty trzecie zatrudnione 

przez Zamawiającego, które wpłynęły lub mogą wpłynąć na opóźnienie w realizacji Robót.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że za okoliczności leżące po stronie Zamawiającego rozumiane są 

również opóźnienia Dostaw lub wykonywanie prac przez podmioty trzecie zatrudnione przez 

Zamawiającego, które wpłynęły bezpośrednio na opóźnienie w realizacji Robót, a któremu to Wykonawca 

nie mógł przeciwdziałać przy podjęciu racjonalnych działań związanych z organizacją Robót. 

 

Pytanie 434 

W nawiązaniu do art. 107.2.1.4 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności 

za błędy, rozbieżności lub braki dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, oraz że takie błędy i braki będą 

usuwane przez Zamawiającego i na jego koszt, a w zakresie w jakim spowodują one konieczność wykonania robót 

dodatkowych, roboty te zostaną uznane za nieobjęte zakresem przedmiotu umowy i będą uprawniały do zwiększenia 

wynagrodzenia Wykonawcy oraz wydłużenia terminu realizacji umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza wątpliwości wykonawcy w tym zakresie. Zamawiający zauważa, 

że w ramach Artykułu 26.5.1. Aktu Umowy wykonawca zobowiązany jest sprawdzić poprawność Projektu 

Budowlanego, Projektów Wykonawczych, pozostałej Dokumentacji Projektowej i Pozwolenia na Budowę 

oraz innych dokumentów przedłożonych przez Zamawiającego, a w przypadku błędów, rozbieżności lub 

braków dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego - w uzgodnieniu z Inwestorem Zastępczym i 

Zamawiającym wykonawca powinien dokonać w Projekcie Budowlanym oraz Projektach Wykonawczych 

ewentualnych niezbędnych aktualizacji i modyfikacji, uzyska decyzję o zmianie Pozwolenia na Budowę lub 

wykona zamienny Projekt Budowlany i uzyskać nowe pozwolenia na budowę wraz z innymi decyzjami 



administracyjnymi, o ile będzie to konieczne dla należytej realizacji Robót i będzie to uzasadnione z punktu 

widzenia technicznego oraz celu Umowy 

 

Pytanie 435 

W nawiązaniu do art. 107.2.1.5 wzoru umowy, prosimy o usunięcie zwrotu „i nie dłużej niż łącznie o 30 Dni”.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Umowy w postulowanym przez wykonawcę zakresie. 

 

Pytanie 436 

W nawiązaniu do art. 107.2.1.5 wzoru umowy, prosimy o modyfikację postanowienia w taki sposób, aby każda zmiana 

dokonana z przyczyn określonych w Artykule 107.2.1., 107.2.2., 107.2.3., 107.2.4 wzoru umowy stanowiła podstawę 

do zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy o Koszt związany z przedłużeniem Czasu na Ukończenie.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Umowy w postulowanym przez wykonawcę zakresie. 

 

Pytanie 437 

Prosimy o modyfikację art. 107.2.2 wzoru umowy, prosimy o modyfikację postanowienia w taki sposób, aby zmiany, 

o których mowa w Artykule 107.2.2.1. Umowy [Aneks do Umowy] mogły stanowić podstawę zwiększenia 

Wynagrodzenia. Obecne brzmienie zapisu jest sprzeczne z art. 106 wzoru umowy.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Umowy w postulowanym przez wykonawcę zakresie. 

 

Pytanie 438 

W nawiązaniu do art. 107.2 wzoru umowy, prosimy o rozszerzenie przewidzianych w tym postanowieniu przypadków 

uzasadniających Zmianę Umowy o przejściową niedostępność materiałów niezbędnych do realizacji Umowy, ich 

reglamentację, ograniczenia produkcyjne oraz brak dostępności wymaganych ilości. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Umowy w postulowanym przez wykonawcę zakresie. 

 

Pytanie 439 

W nawiązaniu do art. 107.2.3.1.2 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zmiany stawki VAT 

Wynagrodzenie zostanie automatycznie podwyższone o kwotę wynikającą z podwyższenia stawki VAT.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w przypadku zmiany stawki VAT wynagrodzenie pozostałe do 

zapłaty zostanie zmienione (odpowiednio zwiększone lub zmniejszone) o kwotę wynikającą z przepisów. 

 

Pytanie 440 

W nawiązaniu do art. 107.2.4 wzoru umowy, prosimy o doprecyzowanie i potwierdzenie, że wszystkie przypadki 

przewidziane w tym postanowieniu mogą stanowić podstawę do zmiany Czasu na Ukończenie oraz Wynagrodzenia 

Wykonawcy.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wszystkie przypadki przewidziane w postanowieniu Artykułu 

107.2.4. Aktu Umowy mogą (z zastrzeżeniem Artykułu 107.3. Aktu Umowy) stanowić podstawę do zmiany 

Czasu na Ukończenie oraz Wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

Pytanie 441 



W nawiązaniu do art. Art. 107.2.4.1.14 wzoru umowy prosimy o wprowadzenie ograniczenia procentowego dla 

wartości robót z jakich może zrezygnować Zamawiający, zgodnie z art. 433 pzp. Proponujemy, by wartość robót z 

jakich może zrezygnować Zamawiający nie przekroczyła 10% wartości Wynagrodzenia.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w postulowanym przez wykonawcę zakresie.  

Zamawiający zauważa, że uprzednio dokonał zmiany Artykułu 107.2.4.1.14 Aktu Umowy na następującą 

treść: 

rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części Robót;  

w takim przypadku Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym 

Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane i uzasadnione koszty, które 

Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi Usługami; 

Celem uniknięcia wątpliwości w tym przedmiocie Strony potwierdzają, że Zmiana w tym zakresie nie może 

wiązać się z ograniczeniem Robót, w stosunku do przyjętych w Umowie, w wymiarze większym niż 

równowartość 40 (czterdzieści) % Wynagrodzenia. 

 

Pytanie 442 

W nawiązaniu do art. 107.2.4.1.14 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku rezygnacji przez 

Zamawiającego z realizacji części Robót Zamawiający pokryje koszty Wykonawcy przewidziane w art. 139.2 wzoru 

umowy, w tym koszty zamówionych dla Robót Urządzeń i Materiałów, w zakresie odnoszącym się do rezygnacji z 

części Robót.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części 

Robót Zamawiający pokryje koszty Wykonawcy przewidziane w art. 139.2 wzoru umowy, w tym koszty 

zamówionych dla Robót Urządzeń i Materiałów, w zakresie odnoszącym się do rezygnacji z części Robót. 

 

Pytanie 443 

W nawiązaniu do art. 108. 4 i 108.5 wzoru umowy, a w szczególności zapisów: „Waloryzacji będzie podlegać wyłącznie 

Wynagrodzenie za Roboty nie zrealizowane przez Wykonawcę do dnia waloryzacji określonego w zdaniu uprzednim” oraz „Waloryzacja 

będzie obejmowała wyłącznie pozostałe do zapłaty Wynagrodzenie według stanu na dzień złożenia przez Wykonawcę danego wniosku o 

waloryzację” – prosimy o wyjaśnienie w jaki dokładnie sposób będzie waloryzowane Wynagrodzenie za Roboty jeszcze 

nie zrealizowane, mając na uwadze, że zgodnie z art. 108.5 waloryzacja odbywa się comiesięcznie w oparciu o wskaźnik 

GUS właściwy za miesiąc zakończenia danego zakresu Robót.  

Odpowiedź: Zgodnie z Artykułem 108.4. Aktu Umowy Wynagrodzenie będzie waloryzowane począwszy od 

trzynastego miesiąca realizacji Umowy i każdorazowo nie wcześniej niż wtedy, gdy wartość waloryzacji 

osiągnie poziom 5 (pięciu) % wartości Zaakceptowanego Wynagrodzenia określonego w Artykule 108.1 Aktu 

Umowy. Istotne pozostaje przy tym, że  

waloryzacja Zaakceptowanego Wynagrodzenia nie może być wyższa niż 4 % wartości Zaakceptowanego 

Wynagrodzenia, w trzecim 3 % wartości Zaakceptowanego Wynagrodzenia, a czwartym 3 % wartości 

Zaakceptowanego Wynagrodzenia. Waloryzacja nie będzie dokonywana w cyklach miesięcznych. 

 

Pytanie 444 



W nawiązaniu do art. 108.6 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, że Zmiana Wynagrodzenia z uwagi na waloryzację 

uważana jest za zaakceptowaną przez Zamawiającego z chwilą spełnienia się warunków waloryzacji określonych w art. 

108 wzoru umowy, co wiąże się z roszczeniem wykonawcy o dokonanie stosownej zmiany Umowy.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Zmiana Wynagrodzenia z uwagi na waloryzację uważana jest za 

zaakceptowaną przez Zamawiającego z chwilą jego pozytywnej weryfikacji przez Inwestora Zastępczego 

zgodnie z Artykułem 108.6. zdanie 1 Aktu Umowy i spełnienia wymogów opisanych m.in. w Artykule 108.6. 

zdanie 2 Aktu Umowy. 

 

Pytanie 445 

W nawiązaniu do art. 108.6 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, że aneks do Umowy wprowadzający waloryzację 

Wynagrodzenia będzie uwzględniał wszystkie kwoty waloryzacji należne do zapłaty zgodnie z Umową za okres do dnia 

aneksu.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Aneks z uwagi na waloryzację będzie uwzględniał pozytywnie 

zweryfikowane wnioski waloryzacyjnej przez Inwestora Zastępczego zgodnie z Artykułem 108.6. zdanie 1 

Aktu Umowy, które spełniać będą wymogi z Artykułu 108.5. Aktu Umowy i przy jednoczesnym spełnieniu 

wymogów opisanych m.in. w Artykule 108.6. zdanie 2 Aktu Umowy. 

 

Pytanie 446  

Prosimy o modyfikację art. 110.2.1 wzoru umowy w taki sposób, który dopuszcza fakturowanie częściowe za te części 

prac, które nie zostały zakończone (procentowo - według stanu zaawansowania robót na podstawie miesięcznych 

protokołów przerobowych). Ewentualnie prosimy o sprecyzowanie zakończenie jakich konkretnie części prac 

upoważnia do odbioru i wystawienia faktury częściowej.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w postulowanym przez wykonawcę zakresie. 

 

Pytanie 447 

W nawiązaniu do art. 110.2.1 wzoru umowy prosimy o wyjaśnienie, czy podstawą wystawienia faktury częściowej jest 

dokonanie odbioru częściowego prac podlegających rozliczeniu. 

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że podstawą wystawienia faktury częściowej jest odbiór części Robót, 

które uznane zostały za zakończone. 

 

Pytanie 448 

Prosimy o usunięcie art. 110.2.1.2 wzoru umowy - wypłata wynagrodzenia wykonawcy nie może być uzależniona od 

podpisania przez Zamawiającego umowy dotacyjnej na dany rok kalendarzowy. Wykonawca nie może pozostawać w  

niepewności kiedy dokładnie zostanie podpisana umowa dotacyjna, której podpisanie miałoby umożliwić 

procedowanie wypłaty wynagrodzenia wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w postulowanym przez wykonawcę zakresie. Artykuł 

110.2.1.2. Aktu Umowy stanowi odzwierciedlenie realiów finansowania inwestycji przez Zamawiającego, tj. 

pochodzenia środków z dotacji celowej. przyjęte rozwiązania odnośnie do zasad płatności stanowią 

implementację uwarunkowań wynikających z corocznych umów o dofinansowanie zawieranych przez 

Zamawiającego z MON na potrzeby realizacji inwestycji. Oczekiwania wykonawcy w zakresie zmiany mogą 



wręcz prowadzić do sytuacji, w której Zamawiający zmuszony będzie rozważyć zaniechanie kontynuacji 

realizacji inwestycji. 

 

Pytanie 449  

W nawiązaniu do art. 111.3 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że wstrzymanie wystawienia Świadectwa Płatności 

w przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże zapłaty wynagrodzenia jego Podwykonawcom za Etap Realizacji podlegający 

Rozliczeniu, może nastąpić jedynie do wysokości tej części wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy, której 

zapłata nie została wykazana przez Wykonawcę.  

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że wstrzymanie wystawienia Świadectwa Płatności w przypadku, gdy 

Wykonawca nie wykaże zapłaty wynagrodzenia jego Podwykonawcom za Etap Realizacji podlegający 

Rozliczeniu, może nastąpić do wysokości całości wynagrodzenia Wykonawcy, podlagającego Rozliczeniu. 

 

Pytanie 450 

W nawiązaniu do art. 112.4 wzoru umowy, wnosimy o skrócenie terminu płatności wynagrodzenia z 60 do 30 dni.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w postulowanym przez wykonawcę zakresie. 

 

Pytanie 451 

W nawiązaniu do art. 114 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że od opóźnionych wymagalnych należności 

wykonawcy wykonawca ma prawo naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.  

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że od opóźnionych wymagalnych należności wykonawcy wykonawca 

ma prawo naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest 

podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym. 

 

Pytanie 453 

Prosimy o modyfikację art. 118.2.5 poprzez wyłączenie prawa Zamawiającego do odstąpienia od Umowy w przypadku 

naruszeń związanych z przeciwdziałaniem konfliktom interesów.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w postulowanym przez wykonawcę zakresie. 

 

Pytanie 454 

W nawiązaniu do art. 118.5 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający może sprzedać rzeczy 

pozostawione przez Wykonawcę na placu budowy jedynie w przypadku, jeżeli wykonawca nie usunie ich w terminie 

30 dni od dnia odstąpienia od umowy.  

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza wątpliwości wykonawcy w tym przedmiocie – rzeczy powinny 

zostać usunięte bez zbędnej zwłoki. 

 

Pytanie 455 

W nawiązaniu do art. 118.6.2 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że obowiązek niezbędnej współpracy, do której 

zobowiązany jest wykonawca po odstąpieniu od umowy, obejmuje tylko te czynności, które zostały sprecyzowane w 

art. 118.6 wzoru umowy.  



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że obowiązek niezbędnej współpracy, do której zobowiązany jest 

wykonawca po odstąpieniu od umowy, obejmuje tylko te czynności, które zostały sprecyzowane w art. 118.6 

wzoru umowy. 

 

Pytanie 456 

Prosimy o skrócenie terminu przewidzianego w art. 123.2.1 wzoru umowy ze 120 na 30 dni.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w postulowanym przez wykonawcę zakresie. 

 

Pytanie 457 

Prosimy o skrócenie terminu przewidzianego w art. 123.2.2 wzoru umowy z 90 na 30 dni.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w postulowanym przez wykonawcę zakresie. 

 

Pytanie 458 

W nawiązaniu do art. 126.1.1 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, że  sytuacje opisane w tym postanowieniu 

stanowią ryzyko Zamawiającego także w przypadku gdy wystąpiły poza Krajem, ale mają wpływ na realizację Robót.  

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza wątpliwości wykonawcy w tym przedmiocie – sytuacje opisane w 

tym postanowieniu stanowią ryzyko Zamawiającego wyłącznie w przypadku gdy wystąpiły w Kraju i mają 

wpływ na realizację Robót. 

 

Pytanie 459 

W nawiązaniu do art. 133.12.15.1 - art. 133.12.5.4 wzoru umowy, prosimy o usunięcie sformułowania „pierwotnie 

zaplanowanej” i potwierdzenie, że  okres zwłoki w realizacji Umowy będzie każdorazowo liczony od aktualnie ustalonych 

terminów realizacji Etapu Realizacji wynikających z aktualnego Harmonogramu Rzeczowo Finansowego.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w postulowanym przez wykonawcę zakresie. 

 

Pytanie 460 

Prosimy o usunięcia kary umownej przewidzianej w art. 133.12.15.4 (za zwłokę w Przekazaniu Obiektu do 

Eksploatacji)  – kara za to samo naruszenie jest przewidziana w art. 133.12.15.3 (za zwłokę w podpisaniu Protokołu 

Odbioru Końcowego). Jak wskazał Zamawiający w definicji „Protokołu Odbioru Końcowego” - gdziekolwiek w 

Załącznikach do Aktu Umowy występuje określenie „Podpisanie Protokołu Przejęcia całej inwestycji do Eksploatacji” 

lub jemu równoważne, należy je zastąpić określeniem „Protokół Odbioru Końcowego”, natomiast wszelkie odniesienia 

do przejęcia Zadania Inwestycyjnego do eksploatacji w niniejszym Akcie Umowy oznaczać będą odniesienie do 

sporządzonego przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w postulowanym przez wykonawcę zakresie. 

 

Pytanie 461 

Prosimy o potwierdzenie, że Przekazanie Obiektu do Eksploatacji w rozumieniu wzoru umowy nastąpi z chwilą 

podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Przekazanie Obiektu do Eksploatacji w rozumieniu Umowy nie 

nastąpi z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 

 



Pytanie 462 

W nawiązaniu do art. 133.12.15 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że jeżeli Zamawiającemu przysługiwać będzie 

uprawnienie do nałożenia na Wykonawcę kar umownych określonych w Artykule 133.12.15.1 - 133.12.15.2, kary te 

zostaną zaliczone na poczet kary umownej naliczonej za zwłokę w stosunku do daty zakończenia ostatniego Etapu 

Realizacji (odbiór końcowy), a jeżeli kwota kary umownej za zwłokę w stosunku do daty zakończenia ostatniego Etapu 

Realizacji będzie przewyższała sumę kwot zatrzymanych lub zapłaconych zgodnie z artykułem 133.12.15.1 - 

133.12.15.2, wykonawca zapłaci należne kwoty aż do kwoty należnej z tytułu kary umownej za zwłokę w stosunku do 

daty zakończenia ostatniego Etapu Realizacji. 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza wątpliwości wykonawcy w tym przedmiocie – kary umowne są 

niezależne. Jedyne odstępstwo od możliwości ich egzekwowania przez Zamawiającego przewiduje Artykuł 

133.12.15. akapit 2 Aktu Umowy 

 

Pytanie 463 

W nawiązaniu do art. 135 wzoru umowy, prosimy o wydłużenie terminu na złożenie powiadomienia o Sile Wyższej z 

7 na 28 dni. Prosimy o potwierdzenie, że powyższy termin ma zastosowanie tylko do złożenia powiadomienia, a 

przedstawienie pełnej dokumentacji związanej z powiadomieniem jest możliwe po upływie powyższego okresu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w postulowanym przez wykonawcę zakresie. 

 

Pytanie 464 

W nawiązaniu do art. 137.1 wzoru umowy, prosimy o uwzględnienie w tym postanowieniu prawa Wykonawcy do 

Kosztu związanego z przedłużeniem Czasu na Ukończenie.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w postulowanym przez wykonawcę zakresie. 

 

Pytanie 466 

W nawiązaniu do pkt. 3.2.3 Załącznika nr 4 do Aktu Umowy [Procedury Odbiorowe] określającego procedurę 

odbiorów częściowych prosimy o potwierdzenie, że prawo Zamawiającego do odmowy odbioru częściowego robót i 

żądania powtórzenia procedury odbiorowej jest ograniczone tylko do sytuacji, gdy wystąpią wady istotne części Robót, 

które uniemożliwiają użycie części Robót do przeznaczonego im celu, a stwierdzenie w trakcie odbioru częściowego 

Wad nieistotnych, tj. które nie mają w istocie wpływu na użycie Robót do przeznaczonego im celu, nie stanowi 

podstawy do odmowy podpisania protokołu odbioru częściowego, pozostaje bez wpływu na wystawienie faktury 

częściowej, a stwierdzone Wady nieistotne zostaną usunięte w terminie ustalonym przez Strony.   

Odpowiedź: Zamawiający zauważa, że zastosowanie w tym przypadku znajdzie przewidziana w Kodeksie 

cywilnym zasada, iż odmowa odbioru może nastąpić wyłącznie w przypadku zaistnienia wad istotnych w 

rozumieniu KC. W ich braku i nieuzasadnionej odmowie odbioru przez Zamawiającego przyjmuje się wręcz 

tzw. „fikcję odbioru jednostronnego”, który skutkuje obligiem Zamawiającego dla dokonania zapłaty 

wynagrodzenia wykonawcy. 

 

Pytanie 467 

W nawiązaniu do pkt. 3.2.3 Załącznika nr 4 do Aktu Umowy [Procedury Odbiorowe] określającego procedurę 

odbiorów częściowych prosimy o potwierdzenie, że ewentualna odmowa dokonania odbioru częściowego będzie 

dotyczyć wyłącznie elementu, w którym stwierdzono wadę istotną, a nie całego etapu prac, który podlega rozliczeniu. 



Odpowiedź: Zamawiający zauważa, że zastosowanie w tym przypadku znajdzie przewidziana w Kodeksie 

cywilnym zasada, iż odmowa odbioru może nastąpić wyłącznie w przypadku zaistnienia wad istotnych w 

rozumieniu KC. W ich braku i nieuzasadnionej odmowie odbioru przez Zamawiającego przyjmuje się wręcz 

tzw. „fikcję odbioru jednostronnego”, który skutkuje obligiem Zamawiającego dla dokonania zapłaty 

wynagrodzenia wykonawcy. 

 

Pytanie 468 

W nawiązaniu do § 3 ust. 2 Załącznika nr 9 do Aktu Umowy [Gwarancja jakości i wzór karty gwarancyjnej], prosimy 

o wydłużenie bardzo krótkich, liczonych w godzinach terminów na usuwanie awarii uniemożliwiających użytkowanie 

budynku. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Przyjęte w Załączniku nr 9 terminy usuwania usterek wynikają ze specyfiki prowadzonej przez 

Zamawiającego działalności, jaką jest działalność lecznicza. Przedłużające się usuwanie awarii może 

stanowić realne ryzyko dla zdrowia i życia pacjentów Zamawiającego. Wskazane w Załączniku terminy 

usunięcia awarii zostały wprowadzone właśnie w celu minimalizacji wspomnianych ryzyk i odpowiadają 

przyjętym u Zamawiającego zasadom usuwania awarii i usterek (w odniesieniu do istniejącej infrastruktury). 

 

Pytanie 469 

W nawiązaniu do § 3 ust. 2 Załącznika nr 9 do Aktu Umowy [Gwarancja jakości i wzór karty gwarancyjnej], prosimy 

aby termin na usuwanie „pozostałych awarii” i konsekwencje ich nieusunięcia były określone w taki sam sposób jak w 

art. 91 i 94 wzoru umowy. Obecne zapisy karty gwarancyjnej, które przewidują bardzo krótkie, liczone w godzinach 

terminy na usuwanie „awarii pozostałych”, czyli nawet nieistotnych, drobnych naruszeń, pozostają w sprzeczności z 

zapisami wzoru umowy, które przewidują odrębne terminy na usuwanie Wad i odrębnie regulują konsekwencje 

niedotrzymania tych terminów. Prosimy aby termin na usunięcie „pozostałych awarii” był wyznaczony przy 

uwzględnieniu uwarunkowań związanych z koniecznością zachowania reżimów technologicznych, dostępności 

materiałów oraz zakresu robót koniecznych do wykonania i w każdym przypadku był nie krótszy niż 7 dni roboczych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Przyjęte w Załączniku nr 9 terminy usuwania usterek wynikają ze specyfiki prowadzonej przez 

Zamawiającego działalności, jaką jest działalność lecznicza. Przedłużające się usuwanie awarii może 

stanowić realne ryzyko dla zdrowia i życia pacjentów Zamawiającego. Wskazane w Załączniku terminy 

usunięcia awarii zostały wprowadzone właśnie w celu minimalizacji wspomnianych ryzyk i odpowiadają 

przyjętym u Zamawiającego zasadom usuwania awarii i usterek (w odniesieniu do istniejącej infrastruktury). 

 

Pytanie 470 

Prosimy o potwierdzenie, że wykonawca powinien brać pod uwagę tylko 4 kluczowe terminy  realizacji Umowy zgodnie 

z zał. nr 7, nie 9 kluczowych niezidentyfikowanych terminów jak w zał. nr 6. 

Zał. nr 7 



 

  

Zał. nr 6 

 

 

 

Odpowiedź: Kluczowe terminy są zawarte w Załączniku nr 7 [Harmonogram Realizacji Umowy]- 5WSZK 

który będzie służył do weryfikacji terminowości zadania, natomiast terminy zawarte w Załączniku nr 6 



[Harmonogram Rzeczowo-Finansowy]- 5WSZK (etapy oraz ich ilość) mają na celu ułatwienie rozliczenia 

finansowego z Zamawiającym i Dotującym. 

 

Pytanie 471 

Czy Inwestor dopuszcza zmiany technologiczne wznoszenia obiektów względem rozwiązań opisanych w projekcie 

(zmiana elementów prefabrykowanych na monolityczne, zmiana sposobu posadowienia)?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmiany technologiczne wznoszenia obiektów względem rozwiązań 

opisanych w projekcie (zmiana elementów prefabrykowanych na monolityczne, zmiana sposobu 

posadowienia) z zaznaczeniem iż wszelkie zmiany wprowadzane przez Wykonawcę nie spowodują wzrostu 

kosztów realizacji zadania oraz wydłużenia terminu realizacji. W przypadku zmiany technologii wykonania 

budynku Wykonawca zobowiązany jest do wykonania we własnym zakresie - i na koszt własny - zamiennej 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie akceptacji Głównego projektanta w tym zakresie oraz 

uzyskanie wszelkich zamiennych decyzji administracyjnych i uzgodnień. Wszystkie zmiany muszą być na 

każdym etapie zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 

Pytanie 502 

1. Czy zakres prac remontowych opisanych w opisie technicznym nr 270-IP-00-XX-TD-K-00001, dotyczący 

wzmocnienia budynku nr 42 oraz podbicia części jego fundamentów znajduje się w zakresie inwestycji? 

Niektóre z tych prac są trudne do wyceny z powodu nieznanych przyczyn zaistnienia uszkodzeń.  

Odpowiedź: Powyższy zakres prac remontowych budynku nr 42 znajduje się w zakresie robót Wykonawcy. 

 

Pytanie 511 

Dot. Załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa) 

Prosimy o doprecyzowanie jakie wyposażenie ma zostać zaoferowane w ramach zamówienia opcjonalnego - pakiet 4 

– Wyposażenie Centralnej Sterylizatorni. 

Z obecnych zapisów SWZ nie wynika jakie wyposażenie i w jakich ilościach ma zostać zaoferowane w tej części 

oferty. 

Zgodnie z pkt. 3.4 SWZ specyfikacja poszczególnych sprzętów zawarta jest w dokumentacji projektowej. W 

dokumentacji projektowej znajdują się dwa wykazy wyposażenia dla Centralnej Sterylizatorni tj.: 

- Zestawienie nr 270-IP-ZB-XX-SH-M-98202 (Centralna Sterylizatornia - Zestawienie pomieszczeń i 

wyposażenia), 

- Przedmiar – pakiet 4 – Wyposażenie Centralnej Sterylizatorni. 

Dodatkowo w odpowiedziach Zamawiającego z dnia 24.05.2022r. został dołączony do dokumentacji 

przetargowej „Tom III / 10. SST M Specyfikacje Branży Technologii Medycznej”, w którym jest 

zestawienie zbiorcze wyposażenia medycznego (Zestawienie nr: 270-IP-ZB-XX-SH-M-98300). 

Wszytskie zestawienia obejmują inny zakres wyposażenia. Zestawienie nr 270-IP-ZB-XX-SH-M-98202 zawiera 

wyposażenie, które jest zawarte również w ramach „wyposażenia kwaterunkowego” (pkt 6.1.1. i 6.1.2.). Przedmiar 

nie zawiera wszystkich urządzeń wymienionych w zestawieniu nr 270-IP-ZB-XX-SH-M-98300 (np. Myjnia-

dezynfektor termiczny, typM - 18 tac DIN, Myjnia do wozkow transportowych). Opublikowane w odpowiedziach 

zestawienie nr 270-IP-ZB-XX-SH-M-98300 nie określa, które pozycje wyposażenia mają zostać zaoferowane w 

ramach pakietu 4. 



Odpowiedź:: W zakresie dostawy opcjonalnej wykonawcy są elementy ujęte w pliku 2022-05-04 - sprzęt 

medyczny GW - Pakiet 4 Centralna Sterylizatornia – przedmiar. Pozostałe wyposażenie nie ujęte w 

powyższym przedmiarze a zawarte min. w zestawieniu nr 270-IP-ZB-XX-SH-M-98202 (Centralna 

Sterylizatornia - Zestawienie pomieszczeń i wyposażenia) oraz załączonej do przetargu w dniu 24.05.2022r. 

dokumentacji przetargowej „Tom III / 10. SST M Specyfikacje Branży Technologii Medycznej”, w którym 

jest zestawienie zbiorcze wyposażenia medycznego (Zestawienie nr: 270-IP-ZB-XX-SH-M-98300) jest poza 

zakresem dostawy Wykonawcy. 

 

Pytanie 539 

Prosimy o wyjaśnienie dotyczące etapowania inwestycji. W załączniku nr 6 do Aktu Umowy wyszczególnionych jest 9 

etapów z których tylko dwa końcowe mają nazwę. W załączniku nr 7 do Aktu Umowy w pkt 1 są wymienione 4 

kluczowe terminy realizacji, a w pkt 2 wyszczególniono 3 Etapy bez nazw. Na jakie etapy jest podzielona inwestycja i 

jakie są wymagane terminy realizacji każdego z etapów? 

Odpowiedź:: Kluczowe terminy są zawarte w Załączniku nr 7 [Harmonogram Realizacji Umowy]- 5WSZK 

który będzie służył do weryfikacji terminowości zadania, natomiast terminy zawarte w Załączniku nr 6 

[Harmonogram Rzeczowo-Finansowy]- 5WSZK (etapy oraz ich ilość) mają na celu ułatwienie rozliczenia 

finansowego z Zamawiającym i Dotującym. 

 

Pytanie 540 

W załączniku nr 14 do Aktu Umowy w § 3 [Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta] opisane zostały 

warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla projektanta. Prosimy o wyjaśnienie skąd powstał taki wymóg i 

kogo on dokładnie (imię i nazwisko) dotyczy bo zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie Wykonawcy nie 

ma prac projektowych ani nie ma wymogu zatrudnienia projektantów? 

Odpowiedź:: Zamawiający wskazuje, że w ramach Artykułu 26.5. Aktu Umowy: 

Wykonawca, w szczególności: 

5.1. sprawdzi poprawność Projektu Budowlanego, Projektów Wykonawczych, pozostałej Dokumentacji 

Projektowej i Pozwolenia na Budowę oraz innych dokumentów przedłożonych przez Zamawiającego,  

5.2. w uzgodnieniu z Inwestorem Zastępczym i Zamawiającym dokona w Projekcie Budowlanym oraz 

Projektach Wykonawczych ewentualnych niezbędnych aktualizacji i modyfikacji, uzyska decyzję o zmianie 

Pozwolenia na Budowę lub wykona zamienny Projekt Budowlany i uzyska nowe pozwolenia na budowę wraz 

z innymi decyzjami administracyjnymi, o ile będzie to konieczne dla należytej realizacji Robót i będzie to 

uzasadnione z punktu widzenia technicznego oraz celu Umowy, 

5.3. weźmie odpowiedzialność za tak sprawdzony, zaktualizowany lub uzyskany jako zamienny projekt 

budowlany oraz projekty wykonawcze, jak również za każdy inny dokument wymagany przez 

Zamawiającego zgodnie z Prawem i Umową. 

Wprowadzona została zatem do Umowy opcja „przeprojektuj”, tj. dokonanie przez wykonawcę przeglądu 

dokumentacji projektowej oraz ewentualne wprowadzenie do nich zmian. Na tę okoliczność przewidziano 

kwestię ubezpieczenia projektanta. 

 

Pytanie 546 

Prosimy o określenie hierarchii ważności dokumentów (SWZ, mowa, dokumentacja projektowa, odpowiedzi 



Zamawiającego, przedmiary robót itp.). 

Odpowiedź: Do oceny hierarchii dokumentów zastosowanie znajdują postanowienia Artykułu 3.3.-3.6. Aktu 

Umowy i opisana tam hierarchia oraz zasady kolizyjne dokumentów umownych. 

 

Pytanie 550 

W pozycji przedmiaru budowlanego znajduję się „Rozpoznanie saperskie teren 7965 m2". Czy teren był już 

sprawdzany w tym zakresie? Czy koszt rozpoznania saperskiego i kosztów utylizacji ewentualnych niewybuchów jest 

w zakresie Zamawiającego? 

Odpowiedź: Koszt rozpoznania saperskiego i kosztów utylizacji ewentualnych niewybuchów jest w zakresie 

Wykonawcy. 

 

Pytanie 554 

Prosimy o sprecyzowanie zakresu robót w odniesieniu do budowy i przebudowy sieci zewnętrznych tzn. ustalenia 

początku i końca tych sieci. Istnieje np. zapis „kanalizacja ogólnospławna może być zamulona, należy przewidzieć 

konieczność udrożnienia kanalizacji". Nie zostało wskazane na jakim odcinku należy wycenić udrożnienie kanalizacji. 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada wiedzy odnośnie lokalizacji zamulania kanalizacji, jednak prowadząc 

inne roboty budowlane na terenie Szpitala konieczne było wykonanie odcinkowego udrożnienia. 

 

Pytanie 559 

Prosimy o odstąpienie od konieczności przedstawienia gwarancji w języku angielskim (art. 27 pkt. 2.2.) Gwarancja 

przedstawiona w języku polskim jest jednoznaczna i nie pozostawia pola do interpretacji czy kolizji związanych z 

kwestiami językowymi, 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia gwarancji wyłącznie w języku polskim. 

 

Pytanie 560 

Wnosimy o dokonanie zmiany w treści art. 27 ust. 3 .1 Aktu Umowy i nadanie mu brzmienia: „Część kwoty 

Zabezpieczenia, w wysokości 70% (siedemdziesięciu procent) kwoty Zabezpieczenia, zostanie zwolniona przez 

Zamawiającego w terminie 14 Dni od dnia sporządzeniu Protokołu Odbioru Końcowego" oraz jednoczesne 

wykreślenie punktu 3.2 (art. 27). Z treści ustawy Pzp wprost wynika, iż zwrot zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy winien zostać dokonany w maksymalnym terminie 30 dni od dnia odbioru przedmiotu umowy i uznania go za 

należycie wykonane. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Umowy. 

 

Pytanie 562 

Prosimy o wskazanie momentu od kiedy biegnie okres gwarancji  na dostarczone urządzenia medyczne? 

Odpowiedź: Wymagany okres gwarancji na maszyny, urządzenia i sprzęt medyczny to 5 lat od dnia 

sporządzenia Protokołu Odbioru Końcowego (Artykuł 102.1. akapit 2 Aktu Umowy). 

 

Pytanie 676 

Prosimy o określenie kolorystyki ścian i rodzaju farb dla pomieszczeń nieujętych w zestawieniu kolorystycznym 

pomieszczeń, np. gabinety lekarskie, dyżurki lekarskie, pomieszczenia socjalne, gabinety zabiegowe, klatki schodowe, 



itd. 

Odpowiedź: Kolorystyka ścian zostanie uzgodniona na etapie wykonawczym z Przedstawicielem 

Zamawiającego. 

 

Załącznikiem do niniejszych odpowiedzi na pytania są: 

1. Dodatkowe dokumenty projektowe i rewizje dokumentów o których mowa w niniejszych odpowiedziach na 

pytania 

2. modele BIM w formacie IFC, o których mowa była w odpowiedziach na pytania z dnia 28.06.2022 r.  

 

załączniki znajdują się do pobrania pod linkiem: 

https://www.dropbox.com/sh/s6tesyomdpu8ria/AADz-Ff-rd_r5uqtSY3rUNKva?dl=0  

 

Jednocześnie pragniemy wskazać, że zamawiający zdaje sobie sprawę z dyspozycji przepisu art. 135 ust. 3 ustawy PZP 

i oczywiście się do niego zastosuje.  

Pragniemy jednak wskazać, że informacja na ten temat zostanie przekazana wykonawcom z uwzględnieniem wymogów 

o których mowa w art. 88 ust. 1 w zw. z art. 90 ust. 1 PZP tj. w dniu publikacji stosownego ogłoszenia o zmianie 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.  

 

 

           Dawid Studencki  

Pełnomocnik Zamawiającego 
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