SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLSZTYNIE
ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

Szpital imienia
doktora Roberta Kocha

Wolsztyn, dnia 28.06.2016r.

Wykonawcy
Znak: SPZOZ/ZPiZ/128/2016
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1
do Wykonawców w postępowaniu nr PN/13/2016
Dotyczy: Postępowania na wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji I etapu inwestycji pod nazwą:
„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W WOLSZTYNIE W CELU DOSTOSOWANIA DO WYMAGAŃ ROZPORZĄDZENIA MINISTRA
ZDROWIA Z DNIA 26.06.2012R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WYMAGAŃ, JAKIM POWINNY
ODPOWIADAĆ POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ
LECZNICZĄ (DZ. U. 2012, POZ. 739)”.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 22 grudnia
2015 r. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jak
następuje.
Pytanie 10
Roboty instalacji gazów medycznych winny być wykonane zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych oraz
normami zharmonizowanymi. Inne przepisy nie obowiązują w instalacji gazów medycznych.
Odpowiedź 10
Zgodnie z par. 8 ust. 1 wzoru umowy, Generalny Wykonawca jest zobowiązany wykonać Przedmiot Kontraktu
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi
wykonania robót, zasadami Sztuki Budowlanej oraz zaleceniami Inżyniera Kontraktu zgodnymi z Dokumentacją
projektową. Wykonawca jest związany zatem wszystkimi obowiązującymi przepisami, w tym związanymi z
instalacją gazów medycznych. Instalacja gazów medycznych musi spełniać wymogi m.in. Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z
dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych
oraz Ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych.
Pytanie 17
Wg. projektu wykonawczego instalacji gazów medycznych w pomieszczeniu nr 22 na III piętrze występuje panel
pionowy dla stanowiska resuscytacji noworodka. Proszę o potwierdzenie, że panel pionowy ma być zamontowany
na ścianie pomiędzy oknami.
Odpowiedź 17
Potwierdzamy, że panel pionowy ma być zamontowany na ścianie pomiędzy oknami.
Pytanie 18
Wg. projektu wykonawczego instalacji gazów medycznych w pomieszczeniu nr 10 i 13 na III piętrze występuje
panel pionowy dla łóżka porodowego, który jest umiejscowiony pomiędzy łóżkiem porodowym a fotelem osoby
towarzyszącej. Umiejscowienie panela pionowego w niniejszym miejscu wymaga przygotowania dla niego
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aluminiowej konstrukcji mocowanej do sufitu i podłogi. Proszę o potwierdzenie miejsca montażu panela i
potwierdzenia sposobu jego mocowania lub wyznaczenia nowego miejsca montażu (np. na ścianie z oknami).
Odpowiedź 18
Potwierdzamy, miejsce montażu panela pionowego mocowanego do konstrukcji rozpartej pomiędzy stropami.
Pytanie 21
Umowa par. 8 ust.4
Prosimy o wykreślenie postanowienia par 8 ust.4 umowy jako niedającego się pogodzić z przepisami ustawy
Prawo zamówień publicznych w szczególności zasadą, iż każde zamówienie publiczne jest umową odpłatną i nie
jest dopuszczalne wykonywanie nieodpłatnie jakichkolwiek świadczeń.
Odpowiedź 21
Wzór umowy bez zmian. Postanowienie zawarte w par. 8 ust. 4 dotyczy wyłącznie przypadków wprowadzenia
zmiany z inicjatywy Wykonawcy. jeżeli jednak propozycja jest zasadna, wykonawca ponosi koszty ww. zmiany. Nie
ma tutaj mowy o jakimkolwiek nieodpłatnym świadczeniu, wszak w wycenie ryczałtowej GW zawarł już wszystkie
koszty. Jeśli zatem proponuje roboty zamienne, zastępuje już przezeń wycenione. Przypadki wprowadzenia zmian
przez Zamawiającego opisano w par. 16 Wzoru Umowy oraz rozdz. XVI SIWZ.
Pytanie 22
Umowa par. 8 ust. 1.17
Prosimy o wyjaśnienie na podstawie par 8 ust 1.17. Umowy do ilu badań jakości danego wbudowanego materiału
lub wykonanych robót, jest uprawniony Zamawiający i na czyj koszt mają być te badania wykonywane zarówno
pierwsze jak i kolejne?
Odpowiedź 22
Par. 8 ust. 17 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 17. Jeżeli Zamawiający/Inżynier Kontraktu zażąda badań jakości
wbudowanych materiałów lub wykonanych robót w zakresie określonym w dokumentacji projektowej lub
STWiORB lub Polskich Normach lub obowiązujących przepisach, to Generalny Wykonawca obowiązany jest
przeprowadzić te badania.
Pytanie 23
Umowa par. 9 par. 10
Mając na względzie postanowienia par. 9 i 10 oraz okoliczność, iż utworem pierwotnym jest dokumentacja
projektowa przekazywana przez Zamawiającego prosimy o dokładne określenia jakie prawa do tej dokumentacji
posiada Zamawiający, mając w szczególności na względzie, iż co prawda stworzenie utworu zależnego nie
wymaga zgody twórcy utworu pierwotnego, o tyle już jego rozporządzanie i wykorzystywanie zależne jest od
zgody twórcy utworu, z którego zaczerpnięto elementy twórcze. Czy Zamawiający jest uprawniony do wyrażania
tego typu zgód? W związku z powyższym prosimy o przeformułowanie zapisów par.9 i 10 w sposób
uwzględniający te okoliczności przede wszystkim kwestie dysponowania i zakresem praw do utworu pierwotnego.
Odpowiedź 23
Par. 9 i 10 nie dotyczą Dokumentacji projektowej a ew. projektów warsztatowych i innych opracowań
szczegółowych, wykonanych przez GW. Wszelkie zmiany do dokumentacji Zamawiający traktuje jako wyjątkowe i
każdorazowo - niezależnie od posiadanych praw do wykonywania utworu zależnego - będą uzgadniane z
Projektantem.
Pytanie 24
Umowa par.11 ust. 1 pkt 7
Prosimy o doprowadzenie do zgodności z przepisami ustawy Pzp postanowienia umowy par. 11 ust. 1 pkt 7 to jest
wydłużenia termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z 21 dni do 30 dni.
Odpowiedź 24
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Zgodnie z art. 143b ust. 2 ustawy pzp, termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalsze mu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. W umowie termin określono
jako 21 dni od doręczenia faktury, zatem termin nie jest dłuższy, niż 30 dni.
Pytanie 27
Umowa par. 13 ust. 1.4 pkt 4.
Prosimy o wykreślenie par. 13 ust. 1.4 pkt 4 jako niedającego się pogodzić z aktualnym stanem prawnym w
szczególności art. 3531 kc oraz art. 143a ust. 2 Pzp, zgodnie z którym Zamawiający co najwyżej może „ W
przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 1,
wstrzymuje się odpowiednio:
1) wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
2) udzielenie kolejnej zaliczki
– w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.”
Odpowiedź 27
W par. 13 ust. 1 pkt 1.5. wzoru umowy zapisano: 1.5. W zakresie wynagrodzenia przysługującemu Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający stosuje w odniesieniu do Generalnego Wykonawcy postanowienia art.
143c) ustawy Prawo zamówień publicznych w okolicznościach w nim przewidzianych. Powyższe uzupełnia i
konkretyzuje postanowienia zawarte w pkt. 1.4, co oznacza faktycznie wstrzymanie płatności do wysokości
nieuregulowanych zobowiązań względem podwykonawców, Umowa nie wymaga zmian.
Pytanie 28
Umowa par. 14
Prosimy o dokonanie następujących zmian w treści par. 14 umowy:
1. Wprowadzenie limitu kar umownych do których żądania uprawniony byłby Zamawiający do maksymalnej
wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w par. 7 ust. 1 umowy
2. Zmniejszenie procentowej wartości kar umownych w par. 14 ust. 1 pkt 3 i 4 do 0,1%
3. Zmiany podstawy naliczania kar umownych, o których mowa w par. 14 ust.1 pkt 1 tzn. by taką podstawa była
odpowiednio wartość robót wchodzących odpowiednio w zakres Fazy II lub Fazy III, a nie całość
wynagrodzenia.
4. Zmiany podstawy naliczania kar umownych, o których mowa w par. 14 ust.1 pkt 4 tzn. by taką podstawa była
odpowiednio wartość elementu w którym wada jest usuwana, a nie całość wynagrodzenia.
Odpowiedź 28
W par. 14 ust. 1 Wzoru Umowy dodaje się pkt. 10) w brzmieniu: Maksymalną wysokość kar umownych
określonych w pkt. 1) i 3) ustala się na 25 % (dwadzieścia pięć procent) łącznego wynagrodzenia ryczałtowego
brutto, określonego w § 7 ust. 1 Kontraktu.
Pytanie 29
Umowa par. 15 ust. 7
Prosimy o modyfikację treści postanowienia par. 15 ust. 7 umowy w ten sposób by gwarancja była przedłużana
jedynie dla elementu robót, w którym dana wada była usuwana. Aktualna treść tego postanowienia wykracza poza
dopuszczalne uprawnienie strony w związku w o art. 3531 kc.
Odpowiedź 29
Umowa nie wymaga zmian. W par. 15 ust. 7 wyodrębniono wady istotne i pozostałe. Już stąd wynika, że
przedłużana jest gwarancja właśnie dla elementu robót (przy wadzie nieistotnej). Dla elementów robót z wadą
istotną, gwarancja dla tego elementu biegnie od nowa.
Pytanie 30
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SIWZ, rozdz. VI pkt 2.2. lit. c) (i odpowiadający mu pkt III.3.4) ogłoszenia o zamówieniu) – mając na uwadze, iż w
SIWZ nie został zastrzeżony obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia
na roboty budowlane lub usługi, postawiony przez Zamawiającego warunek wykazania średniego zatrudnienia na
poziomie 30 osób pozostaje niezwiązany z przedmiotem zamówienia, i jako taki narusza art. 22 ust. 4 uPzp, jak
również art. 25 uPzp wskazujący na możliwość żądania złożenia wyłącznie dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania. Zwracamy również uwagę, iż dysponowanie przez wykonawcę odpowiednim
potencjałem osobowym nie oznacza bezwzględnego obowiązku zatrudniania osób na podstawie stosunku pracy.
Wobec powyższego, wnosimy o wykreślenie wymogu zarówno z treści ogłoszenia o zamówieniu, jak i SIWZ.
Odpowiedź 30
Warunek udziału pozostaje bez zmian. Rozporządzenie PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lutego 2013 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane, pozwala Zamawiającemu żądać "oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego
zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie". Warunek
dotyczący średniego zatrudnienia jest w pełni zgodny z ustawą pzp, gdyż potwierdzać ma dysponowanie
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Średnioroczne
zatrudnienie w ostatnich latach obrazuje potencjał techniczny Wykonawcy, nie tylko osoby przewidziane osobiście
do spełnienia świadczenia. W przeciwnym razie informacja za 3 ostatnie lata byłaby bezprzedmiotowa. Dużemu
zadaniu inwestycyjnemu przewidzianemu na kilka miesięcy podołać może wyłącznie Wykonawca dysponujący
odpowiednim potencjałem (w tym potencjałem personalnym) zwłaszcza, że firma budowlana prowadzi
jednocześnie kilka budów. W tych okolicznościach w pełni uzasadniony jest warunek związany ze średniorocznym
zatrudnieniem, zwłaszcza że skala wymagań (30 osób) nie jest wielka.
Pytanie 32
Załącznik nr 5 do SIWZ, Formularz oferty – czy w związku z tym, iż Zamawiający określił wynagrodzenie jako
ryczałtowe, a także w związku §13 ust. 1 pkt. 1.1 tj. „...rozliczanie odbywać się będzie miesięcznymi fakturami
częściowymi wystawianymi na podstawie stanu zaawansowania...”, Zamawiający zrezygnuje z wymogu
wypełnienia przez wykonawcę Tabeli Podziału Ceny Ryczałtowej (pkt 4 Formularza oferty)?
Odpowiedź 32
Nie. Formularz oferty bez zmian. Zamawiający przypomina, że harmonogram rzeczowo - finansowy będący
podstawą rozliczeń terminowych i finansowych powstanie po zawarciu umowy.
Pytanie 33
§3 ust. 5 - na etapie postępowania przetargowego nie jest możliwym oszacowanie rozmiaru ratowniczych badań
archeologicznych, a tym samym kosztu ich wykonania, czego skutkiem jest niemożność wkalkulowania tego
kosztu w cenę oferty. Wnosimy o zmianę zapisu umownego w ten sposób, iż koszt badań ratowniczych
archeologicznych zostanie poniesiony przez Zamawiającego.
Odpowiedź 33
W załączniku nr 6 do SIWZ - wzór umowy w par. 3 ust. 5 dodaje się zdanie: "koszt badań archeologicznych nie
jest wliczony w wynagrodzenie Wykonawcy i ponosi go Zamawiający."
Pytanie 34
§3 ust. 6 - wnosimy o jednoznaczne określenie co znaczy „odpowiednio wyposażonych”. Powyższa informacja jest
niezbędna w celu należytego oszacowania kosztów oferty. Ponadto wnosimy o wskazanie, czy koszty utrzymania
zaplecza Inżyniera Kontraktu obciążają Wykonawcę?
Odpowiedź 34
Wyposażenie jest opisane w par. 3 ust. 6 wzoru umowy. Koszty utrzymania zaplecza obciążają Wykonawcę.
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Pytanie 35
§5 – zważywszy, że Kontrakt realizowany jest w trybie „wybuduj”, wnosimy o usunięcie postanowień
nakładających na wykonawcę obowiązek sporządzenia projektu warsztatowego/technologicznego o określonym w
umowie stopniu szczegółowości stanowiącego de facto opracowanie nowych projektów, na podstawie których
zrealizowane zostaną roboty. Odpowiedzialność za prawidłowość rozwiązań projektowych spoczywa na
Zamawiającym.
Odpowiedź 35
Wzór umowy bez zmian. Wiele rozwiązań systemowych jest uzależnionych od dokonanego przez GW wyboru
producenta i zdeterminowana produktem. Dokumentacja projektowa w takich okolicznościach nie przesądzi
najdrobniejszych szczegółów technologiczno - montażowych. Na tę okoliczność Zamawiający przewiduje
obowiązek przekazania rozwiązań (projektów) warsztatowych. Nie ma tutaj żadnej sprzeczności. Projekty
warsztatowe nie zmieniają projektu budowlanego, projektów wykonawczych i przedmiotu zamówienia - stanowią
ich rozwinięcie.
Pytanie 36
§6 ust. 5 pkt 5.4.- wnosimy o wskazanie sytuacji, w jakich Zamawiający uprawniony będzie do żądania zmiany
harmonogramu
Odpowiedź 36
Okoliczności wskazano w par. 6 ust. 5 pkt. 5.2 - 5.4.
Pytanie 38
§7 ust. 6 – w związku z sankcją wynikającą z pkt 1.2., wnosimy o określenie terminu, w jakim Zamawiający udzieli
Wykonawcy zamówienia dodatkowego, jako, że będzie ono miało wpływ na realizację zamówienia podstawowego.
Odpowiedź 38
Nie jest możliwe określenie terminu, w jakim Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia dodatkowego.
Generalny Wykonawca zobowiązany będzie wykonać na podstawie odrębnie podpisanej przez Strony umowy o
zamówienie dodatkowe. Intencją Zamawiającego jest działanie sprawne, ale nie możemy określić terminu, w jakim
Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia dodatkowego.
Pytanie 39
§8 ust. 2 pkt 2 lit. b) – wnosimy o uspójnienie terminu opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego ze
względu na niezgodność z terminem wskazanym w §6 ust. 5 umowy;
Odpowiedź 39
W załączniku nr 6 do SIWZ - Wzór umowy w par. 8 ust. 2 pkt. 2 usuwa się lit. b), zastępując ją zwrotem
"skreślone".
Pytanie 40
§8 ust. 2 pkt 7-9) – wnosimy o wykreślenie zapisów. Dokumentacja została opracowana przez Zamawiającego, a
Kontrakt ma formułę „wybuduj”. Nieuprawnione jest przerzucanie na wykonawcę obowiązków usuwania
nieprawidłowości w dokumentacji.
Odpowiedź 40
W załączniku nr 6 do SIWZ - Wzór umowy w par. 8 ust. 2 punkty 7, 8 i 9 zostają usunięte, a każdy z nich zostaje
zastąpiony zwrotem "skreślone”.
Pytanie 42
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§8 ust. 12 – wnosimy o jednoznaczne określenie uprawnień Inżyniera Kontraktu względem Wykonawcy. W
projekcie umowy w wielu miejscach naprzemiennie używa się odwołań do Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.
Odpowiedź 42
Inżynier Kontraktu jest pełnomocnikiem Zamawiającego, co nie wyklucza osobistej kontroli przedstawicieli
Zamawiającego nad budową. Każda decyzja Inżyniera Kontraktu jest równoznaczna z decyzją Zamawiającego.
Pytanie 43
§8 ust. 12 pkt 1.16 – wnosimy o rezygnację z wymogu przedkładania dla materiałów i urządzeń kluczowych
próbek materiałowych i wzorów, tzn. o wykreślenie zapisu począwszy od słów: „Dla materiałów i urządzeń
kluczowych…”.
Odpowiedź 43
Wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 44
§8 ust. 12 pkt 1.17 - wnosimy o dodanie po średniku drugiego zdania w brzmieniu: „w przypadku gdy
przeprowadzone badania potwierdzą zgodność wbudowanych materiałów lub wykonanych robót z wymaganiami
określonymi w umowie, Zamawiający zwróci Wykonawcy koszty poniesionych badań”.
Odpowiedź 44
Par. 8 ust. 17 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 17. Jeżeli Zamawiający/Inżynier Kontraktu zażąda badań jakości
wbudowanych materiałów lub wykonanych robót w zakresie określonym w dokumentacji projektowej lub
STWiORB lub Polskich Normach lub obowiązujących przepisach, to Generalny Wykonawca obowiązany jest
przeprowadzić te badania.
Pytanie 45
§8 ust. 12 pkt 1.18-1.19 – wnosimy o wykreślenie obowiązku sporządzania raportów dziennych i tygodniowych.
Wypełnienie tego obowiązku skutkuje koniecznością zatrudnienia dodatkowej osoby, a koszty z tym związane
obciążą dodatkowo finansowo Kontrakt.
Odpowiedź 45
Wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 46
§8 ust. 12 pkt 1.28 – wnosimy o wykreślenie zapisu.
Odpowiedź 46
Wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 47
§9 ust. 14 – wnosimy o wykreślenie zapisu – w przypadku utrzymania postanowień dot. projektów warsztatowych,
wypełniają one przesłanki ustawowe dla uznania za utwór.
Odpowiedź 47
Wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 48
§11 ust. 1 pkt 4) – w jakim terminie Inżynier Kontraktu wniesienie uwagi do projektu umowy z podwykonawcą
Zwracamy uwagę, iż już dla Zamawiającego zastrzeżono 14 dniowy termin akceptacji podwykonawców,
uzgadnianie projektów dodatkowo z Inżynierem Kontraktu sparaliżuje realizację Kontraktu.
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Odpowiedź 48
Termin akceptacji podwykonawców dla IK i Zamawiającego jest tym samym terminem 14 - dniowym łącznie.
Pytanie 49
§11 ust. 2 – wnosimy o usunięcie zapisu z uwagi na treść ust. 3-5 wskazującego na odpowiedzialność GW za
działania podwykonawców, a także z powodu tego, iż to do wykonawcy należy wybór i ocena zdolności
podwykonawcy do wykonania określonego zakresu umowy i za który to zakres wykonawca ponosi
odpowiedzialność.
Odpowiedź 49
Zapis pozostaje. Kontraktowe wymagania do podwykonawców ograniczono do niezbędnego minimum.
Pytanie 50
§11 ust. 6 – wnosimy o usunięcie obowiązku przedkładania przelewu – złożenie oświadczenia przez samego
podwykonawcę o uregulowaniu należności w sposób należyty zabezpiecza Zamawiającego w świetle jego
odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy.
Odpowiedź 50
Treść wzoru umowy pozostaje bez zmian. Generalny Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania kopii
przelewu bankowego lub innego dokumentu świadczącego o dokonaniu zapłaty zgodnego z przepisami prawa,
potwierdzonego przez Generalnego Wykonawcę za zgodność z oryginałem. W świetle bieżącego orzecznictwa
przekazanie wyłącznie oświadczenia o uregulowaniu zobowiązań nie jest skuteczne dla Zamawiającego odnośnie
odpowiedzialności solidarnej za zapłatę wynagrodzenia podwykonawców.
Pytanie 51
§12 ust. 1 pkt 2) – błędne odesłanie do §7. Wnosimy o wskazanie prawidłowego odesłania.
Odpowiedź 51
W par. 12 ust. 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: "2) odbiór końcowy – dotyczący zakończenia wszystkich robót
budowlanych i prac równoznaczny z zakończeniem fazy IV określonych w §6 ust. 4 pkt. 4) Umowy."
Pytanie 52
§12 ust. 3 pkt 1- wnosimy o skrócenie terminu do 3 dni. Terminy realizacji są bardzo restrykcyjne.
Odpowiedź 52
Treść wzoru umowy pozostaje bez zmian. 5-dniowy termin zawiadomienia o planowanym rozruchu końcowym w
ocenie Zamawiającego nie jest terminem restrykcyjnym.
Pytanie 53
§12 ust. 3 pkt 15) – wnosimy o modyfikację zapisu w następujący sposób: „w przypadku gdy Generalny
Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub z
okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy, po uprzednim bezskutecznym upływie dodatkowego 3
dniowego terminu do usunięcia wad lub usterek.”
Odpowiedź 53
Zamawiający wyraża zgodę; Par. 12 ust. 3 pkt. 15 otrzymuje brzmienie: "w przypadku gdy Generalny Wykonawca
odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności
wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy po uprzednim bezskutecznym upływie dodatkowego 3 dniowego
terminu do usunięcia wad lub usterek"
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Pytanie 54
§13 ust. 1 – co oznacza „element realizacji”, o którym mowa w tym zapisie.
Odpowiedź 54
Wyjaśniono to w rozwinięciu ust. 1 w pkt. 1.2. jako pozycje harmonogramu.
Pytanie 55
§13 ust.1 pkt 1.2 – kto dokonuje zatwierdzeń zaawansowania robót, inspektor nadzoru czy Inżynier Kontraktu?
Projekt umowy zawiera sprzeczne zapisy.
Odpowiedź 55
§13 ust.1 pkt. 1.2 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie: 1.2. W protokole zaawansowania robót Generalny
Wykonawca wskaże procent zaawansowania robót jako procent zakresu rzeczowego Robót budowlanych
wykonanych w danym okresie rozliczeniowym w odniesieniu do pozycji obejmującej grupę Robót budowlanych
wskazanych w Harmonogramie rzeczowo - finansowym. Następnie procent zaawansowania robót zostaje
przemnożony przez wartość Robót budowlanych z określonej pozycji Harmonogramu rzeczowo – finansowego.
Otrzymany iloczyn stanowi wartość wykonanych robót. Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym wykonano
równolegle Roboty budowlane z różnych pozycji Harmonogramu rzeczowo – finansowego, wartości wykonanych
robót dodaje się. Otrzymana suma stanowi wartość Robót budowlanych w danym okresie rozliczeniowym, którą
wpisuje się do faktury przejściowej. Tak sporządzony protokół zaawansowania robót podlega weryfikacji i
zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia jego otrzymania. Strony Kontraktu
zgodnie przyjmują, że takie zatwierdzone zestawienie służy do oszacowania przejściowych płatności dla
Generalnego Wykonawcy i nie stanowi w żadnym wypadku: przyjęcia, potwierdzenia lub odbioru Robót
budowlanych w rozumieniu Kontraktu. Do protokołu zaawansowania robót Generalny Wykonawca dołączy
następujące dokumenty: 1) wartość Robót budowlanych narastająco od początku budowy aż do końca okresu
rozliczeniowego, 2) pomniejszenie o sumę kwot uprzednio zafakturowanych w danym Etapie.
Pytanie 56
§13 ust. 1 pkt 1.3, ppkt g2.c.6.2. – wnosimy o wykreślenie zapisu. Złożenie oświadczenia przez samego
podwykonawcę o uregulowaniu należności w sposób należyty zabezpiecza Zamawiającego w świetle jego
odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy.
Odpowiedź 56
Zapis bez zmian. Interesy Zamawiającego zabezpiecza komplet żądanych dokumentów.
Pytanie 58
§14 ust. 1 pkt 1) – wnosimy o zmniejszenie kary do poziomu 0,01% wynagrodzenia netto. Powyższe znajduje
uzasadnienie w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 listopada 2013 r. Sygn. akt I CSK 124/13, w którym
izba stwierdziła iż: „wykładnia art. 484 § 2 k.c. uzasadnia stwierdzenie, że ocena wystąpienia przesłanki
miarkowania kary umownej w postaci jej rażącego wygórowania powinna uwzględniać relację między wysokością
kary zastrzeżonej z tytułu uchybienia terminowi spełnienia świadczenia niepieniężnego, a wysokością kary
umownej zastrzeżonej w tej samej umowie na wypadek odstąpienia od umowy”.
Odpowiedź 58
Zapis bez zmian. 0,01% mogłoby być uzasadnione w długim terminie realizacji przy bardzo dużej inwestycji, gdzie
wielodniowe opóźnienie jest prawdopodobne. 0,1% kary za dzień nie narusza zasad proporcji w odniesieniu do
terminu realizacji.
Pytanie 59
§14 ust. 1 pkt 3) – wnosimy o wykreślenie zastrzeżonej kary, jako, że w świetle kar zastrzeżonych w pkt 1, mamy
do czynienia z podwójnym karaniem za niedotrzymanie terminu realizacji.
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Odpowiedź 59
Zapis bez zmian. W świetle par. 14 ust. 1 pkt 2 Zamawiający w przypadku dotrzymania terminu końcowego,
pomimo zwłoki wskazanej w pkt. 1), Zamawiający odstąpi od naliczania kar wskazanych z tego tytułu, i zwróci
Generalnemu Wykonawcy wcześniej zatrzymaną kwotę na poczet tych kar, bez odsetek.
Pytanie 60
§14 ust. 1 pkt 4) – wnosimy o zmniejszenie kary do poziomu 0,01% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto.
Powyższe znajduje uzasadnienie w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 listopada 2013 r. Sygn. akt I
CSK 124/13, w którym izba stwierdziła iż: „wykładnia art. 484 § 2 k.c. uzasadnia stwierdzenie, że ocena
wystąpienia przesłanki miarkowania kary umownej w postaci jej rażącego wygórowania powinna uwzględniać
relację między wysokością kary zastrzeżonej z tytułu uchybienia terminowi spełnienia świadczenia niepieniężnego,
a wysokością kary umownej zastrzeżonej w tej samej umowie na wypadek odstąpienia od umowy”.
Odpowiedź 60
Treść wzoru umowy pozostaje bez zmian. Zmniejszenie wysokości kary mogłoby być uzasadnione przy bardzo
dużej inwestycji. Wysokość kary wskazana we Wzorze Umowy nie narusza zasad proporcji.
Pytanie 61
§14 ust. 1 pkt 6) – wnosimy o zmianę „opóźnienia” na „zwłokę”.
Odpowiedź 61
Treść Wzoru Umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 62
§14 ust. 1 pkt 7)-9) – wnosimy o zmniejszenie kary do poziomu 1 000 zł za każdy stwierdzony taki przypadek.
Kara przewidziana w obecnym brzmieniu pkt od 7) do 9) jest rażąco wysoka.
Odpowiedź 62
Treść Wzoru Umowy pozostaje bez zmian. Wysokość kar w ocenie Zamawiającego została określona prawidłowo
w nawiązaniu do ryzyka odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego w świetle art. 647.1 KC.
Pytanie 63
§ 14 – wnosimy o dodanie ust. 4 w brzmieniu: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
− za zwłokę w dokonaniu odbioru końcowego - w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto,
określonego w §7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym
odbiór miał być rozpoczęty,
− za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego brutto, określonego w §7 ust. 1.
Odpowiedź 63
Zamawiający nie wyraża zgody. Umowa przewiduje odbiór jednostronny na wypadek bezczynności
Zamawiającego. Odstąpienie od Umowy przez Generalnego Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego - zgodnie z par. 22 ust. 6 - na zasadach ogólnych KC.
Pytanie 64
§15 ust. 5 – wnosimy o usunięcie słowa „niezwłocznie” wobec ustalenia 14 dniowego terminu usunięcia wad.
Odpowiedź 64
Zapis bez zmian. Termin niezwłocznego usuwania wad zdefiniowano jako technicznie uzasadniony.
Pytanie 65
§15 ust. 10 - wnosimy o usunięcie słowa „niezwłocznie” wobec ustalenia 14 dniowego terminu usunięcia wad.
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Odpowiedź 65
Zapis bez zmian. Termin niezwłocznego usuwania wad zdefiniowano jako technicznie uzasadniony. Termin
usuwania wad określono jako max 14 dni roboczych.
Pytanie 66
§17 ust. 2 – Prosimy o potwierdzenie, iż system DMS dostarcza Inżynier Kontraktu.
Odpowiedź 66
Tak, systemy informatyczne DMS i DCS dostarcza Inżynier Kontraktu.
Pytanie 67
§17 ust. 11 i 13 – Wnosimy o usunięcie zapisów. Spełnienie powyższych wymogów spowoduje znaczące
zwiększenie kosztów realizacji Kontraktu.
Odpowiedź 67
Zapisy bez zmian. Zamawiający wymaga bezpośredniego nadzoru kadry kierowniczej na budowie.
Pytanie 68
§20 ust. 1 pkt 3) – wnosimy o doprecyzowanie zapisu, odwołanie się do naruszenia jakiegokolwiek obowiązku
wykonawcy naraża Wykonawcę na zbytnia uznaniowość Zamawiającego.
Odpowiedź 68
Zapis bez zmian. Zamawiający musi udowodnić, które z obowiązków nie są wykonywane, a odstąpienie następuje
po uprzednim wezwaniu. Wykonawca ma zatem czas na uzyskanie wiedzy o naruszeniach i naprawę. W tych
okolicznościach uznaniowość nie zachodzi.
Pytanie 91
Prosimy o wyjaśnienie czy w ofercie należy uwzględnić koszt wykonania instalacji hydrantowej w obszarze nie
wykonywanych w etapie I inwestycji pomieszczeń SOR.
Odpowiedź 91
Potwierdzamy, iż przedmiotem zamówienia objęte jest również wykonanie instalacji hydrantowej w obszarze nie
wykonywanych w etapie I inwestycji pomieszczeń SOR.
Pytanie 92
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie oferty nie należy ujmować wykonania żadnych sanitariatów w obszarze
nie wykonywanych w etapie I inwestycji pomieszczeń SOR.
Odpowiedź 92
Przedmiotem zamówienia nie jest objęte wykonanie sanitariatów w obszarze nie wykonywanych w etapie I
inwestycji pomieszczeń SOR oraz pomieszczeń sterylizacji.
Pytanie 104
Dotyczy dźwigów windowych: W Specyfikacji Technicznej ST 21.0 pojawia się następująca informacja o dźwigach
windowych. „Dźwig szpitalny elektryczny ( również przelotowy) Lift UP o udźwigu 1600kg/21 osób. Wymiary kabiny
1400x2400mm, prędkość 1,0m/s, drzwi 1200x2000mm. (3 dźwigi w wykonaniu przelotowym z drzwiami na
różnych poziomach, 1 dźwig nieprzelotowy).. Drzwi szybu w piwnicy o odporności pożarowej EI60” Prosimy o
informację, który dźwig należy wykonać jako nieprzelotowy, ponadto pragniemy zwrócić uwagę, że w
projektowanym budynku F należy zamontować 3szt wind a nie 4 na co wskazuje powyższy opis. Prosimy o
potwierdzenie, że w etapie I należy zamontować 3 szt wind ( 2 zlokalizowane przy klatce schodowej przy budynku
B oraz 1 przy przejściu do budynku E).
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Odpowiedź 104
Zakresem zamówienia objęte są trzy dźwigi przelotowe.
Pytanie 105
Prosimy o potwierdzenie, że w ramach etapu I należy wykonać tylko warstwy wykończeniowe dachu budynku F.
Odpowiedź 105
Potwierdzam, że w ramach etapu I należy wykonać tylko warstwy wykończeniowe dachu budynku F.
Pytanie 107
W Specyfikacji Technicznej ST14.0 w punkcie 5.3 opisano pokrycie z blachy cynkowo – tytanowej. Prosimy o
potwierdzenie, że wykonanie pokrycia dachów z blachy tytanowo – cynkowej nie jest objęte zakresem I etapu
prac.
Odpowiedź 107
Pokrycie z blachy nie jest objęte przedmiotem zamówienia. Wskazany opis dotyczy zasad wykonania obróbek
blacharskich.
Pytanie 108
Prosimy o potwierdzenie, że warstwy dachowe pomieszczenia agregatorni widoczne na przekroju AG2 nie
polegają wymianie.
Odpowiedź 108
Potwierdzamy, że warstwy dachowe pomieszczenia agregatorni widoczne na przekroju AG2 nie polegają
wymianie (warstwy dachowe wykonane zostały w 2015 roku).
Pytanie 111
Prosimy o informację, czy prace budowlane dla pomieszczenia agregatu wchodzą w zakres oferty, jeśli tak to
prosimy o przedstawienie zakresu robót.
Odpowiedź 111
Zakres robót budowlanych dla pomieszczenia agregatu prądotwórczego wskazano na rysunkach AG1 i AG2.
Pytanie 112
Prosimy o potwierdzenie, że zakres prac w budynku F na parterze obejmuje tylko roboty wykończeniowe dla
pomieszczeń 1,2,3,4,33, tj wstawienie stolarki, ślusarki w zewnętrznych ścianach parteru bez parapetów
wewnętrznych.
Odpowiedź 112
Punkt 3.5 załącznika nr 9 do SIWZ otrzymuje brzmienie: 3.5. Parter, rysunek F1 – oddział SOR, odział jako całość
pozostaje poza zakresem robót w etapie I. Następujące jednak rodzaje robót należy wykonać:
- zamknięcie zewnętrzne obiektu drzwiami i oknami oraz bramy garażowe,
- okładziny elewacyjne,
- pomieszczenie nr 33 należy wykonać w całości wraz z wykończeniem i instalacjami,
- dwie klatki schodowe, obejmujące pomieszczenia o numerach 1, 2, 3, 4, 5 należy wykonać w całości wraz z
wykończeniem, stolarką otworową i instalacjami,
- na całości pozostałej powierzchni kondygnacji parteru należy wykonać posadzkę na gruncie do warstwy izolacji
przeciwwilgociowej, wliczając tę warstwę,
- ze wszystkich instalacji dedykowanych pomieszczeniom niewykańczanego oddziału SOR należy wykonać
jedynie instalację ogrzewania grzejnikowego na tymczasowych podstawach (z powodu braku ścianek działowych
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do zawieszenia grzejników). Nie dotyczy to instalacji podposadzkowych przeznaczonych dla tego obszaru,
powinny być one wyprowadzone ponad posadzkę i zakończone zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Pytanie 113
Prosimy o informacje, które ściany wewnętrzne należy wykonać na parterze budynku F.
Odpowiedź 113
Zgodnie z opisem pkt. 3.5 załącznika nr 9 do SIWZ. Należy rozumieć, że w zakresie zamówienia należy wykonać
wszystkie ściany nośne oraz wydzielenia pomieszczeń wymienionych w ww. opisie do kompletnego wykończenia.
Pytanie 114
Prosimy o potwierdzenie, że na parterze budynku F należy wykonać podłoża do warstwy izolacji
przeciwwilgociowej.
Odpowiedź 114
Zgodnie z opisem pkt. 3.5 Załącznika nr 9 do SIWZ.
Pytanie 115
Prosimy o potwierdzenie, że zakres prac w pomieszczeniach sterylizatorni obejmuje tylko i wyłącznie wstawienie
stolarki w ścianach okalających w celu zamknięcia pomieszczenia/obszaru bez wykonywania prac związanych z
wykonaniem ścianek działowych i ich wykończeniem.
Odpowiedź 115
Zamawiający potwierdza, że zakres prac w pomieszczeniach sterylizatorni obejmuje tylko i wyłącznie wstawienie
stolarki w ścianach okalających w celu zamknięcia pomieszczenia/obszaru bez wykonywania prac związanych z
wykonaniem ścianek działowych i ich wykończeniem.
Pytanie 116
Prosimy również o informacje do jakiej warstwy należy wykonać posadzki w pomieszczeniach sterylizatorni.
Odpowiedź 116
W pomieszczeniach centralnej sterylizatorni należy pozostawić strop konstrukcyjny bez warstw podłogowych.
Pytanie 156
W dokumentacji projektowej dotyczącej systemu zabudowy sal operacyjny str 20 opisu zamawiający wymaga aby
zastosowany system był przebadany na wstrząsy tektoniczne. Prosimy o wskazanie podstawy prawnej dla tegoż
wymogu oraz wskazanie metodologii badania bądź rezygnację z zapisu.
Odpowiedź 156
Zamawiający rezygnuje z wymagania dotyczącego systemu zabudowy sal operacyjnych, aby zastosowany system
był przebadany na wstrząsy tektoniczne.
Pytanie 172
Kto dostarcza wyposażenie – pochwyty, lustra, dozowniki?
Odpowiedź 172
Zakresem zamówienia objęte są poręcze, narożniki, odbojnice, uchwyty dla niepełnosprawnych. Dozowniki nie są
objęte zamówieniem.
Pytanie 181
Patrz SIWZ Rozdział VI – pkt 2. 2.2 c)
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Czy Zamawiający pod pojęciem umowy o pracę rozumie umowę zawartą na podstawie przepisów Kodeksu pracy,
czy dopuszcza również umowy zawierane na podstawie Kodeksu cywilnego np. umowę zlecenia ?
Odpowiedź 181
W SIWZ zapisano wyraźnie - zatrudnionych na umowę o pracę.
Pytanie 182
Patrz SIWZ Rozdział XVI - pkt 2. 2.1 b)
Co Zamawiający rozumie pod pojęciem wady obiektu budowlanego na które powołuje się w zakresie dokonanej
zmiany zgodnie z art. 144 Pzp ?
Odpowiedź 182
Jest to wada fizyczna w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Pytanie 183
W zakresie zapisów §14 projektu umowy ust. 1 pkt 7,8,9:
Czy Zamawiający dokona zmiany wysokości kary umownej z 5.000,00 zł na 1.000,00 zł ?
Odpowiedź 183
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.
Pytanie 184
W zakresie zapisów §14 projektu umowy:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu o brzmieniu następującym: „Całkowita wartość dochodzonych
od Wykonawcy kar umownych z tytułu realizacji przedmiotu umowy nie może przekraczać 5% wartości brutto
umowy wynagrodzenia należnego Wykonawcy od Zamawiającego” ?
Uzasadnienie: Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być
nadmierna oraz prowadzić do konieczności nieuzasadnionego ponoszenia przez wykonawcę nieproporcjonalnych
obciążeń. Ponadto, w razie gdyby szkoda była wyższa, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na
zasadach ogólnych.
Odpowiedź 184
W par. 14 ust. 1 Wzoru Umowy dodaje się pkt. 10) w brzmieniu: Maksymalną wysokość kar umownych
określonych w pkt. 1) i 3) ustala się na 25 % (dwadzieścia pięć procent) łącznego wynagrodzenia ryczałtowego
brutto, określonego w § 7 ust. 1 Kontraktu.

Powyższe wyjaśnienie jest wiążące dla Wykonawców i musi być uwzględnione w treści składanej oferty.

Z poważaniem
Dyrektor SP ZOZ Wolsztyn
mgr Tadeusz Tofel

Sporządziła: Bernadeta Kurp
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