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BR/1634/2021      Kraków, dn. 11 maja 2021 r. 
Nr sprawy: BR-271-5/2021 (361) 
 
 
 

 
WYJAŚNIENIA nr 2 TREŚCI SWZ  

 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – ,,Budowa budynku dla 

hipopotamów z wybiegiem zewnętrznym oraz basenem, a także z zagospodarowaniem 

terenu, instalacjami wraz z rozbiórką dotychczasowych: budynku, basenu, muru oporowego 

i instalacji”. 

1. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień 

publicznych, zwanej dalej p.z.p., Zamawiający przedstawia wyjaśnienia treści SWZ (na 

podstawie pytań skierowanych przez Wykonawców): 

Pytanie 1. Zgodnie z zapisami Rozdz.III SWZ pkt 1.2.2.1. i pkt 1.2.2.2., celem 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu , Wykonawca musi dysponować 

kierownikiem budowy posiadającym stosowne uprawnienia i doświadczenie oraz 

kierownikiem branży konstrukcyjnej posiadającym takie same uprawnienia i 

doświadczenie jak kierownik budowy. Czy Zamawiający dopuszcza, zatem 

sprawowanie tych funkcji przez jedną osobę ? 

Pytanie 2. Zgodnie z zapisami Rozdziału III SWZ, pkt 1.2.2.1 oraz pkt 1.2.2.2, jednym 

z warunków, który musi spełniać Wykonawca jest dysponowanie kierownikiem 

budowy posiadającym stosowane uprawnienia i doświadczenie oraz kierownikiem 

branży konstrukcyjnej posiadającym takie same uprawnienia i doświadczenie jak 

kierownik budowy. Czy Zamawiający dopuszcza zatem łączenie tych dwóch funkcji 

przez jedną osobę ? 

Pytanie 3. Zgodnie z zapisami Rozdziału III SWZ pkt 1.2.2.5,a), Wykonawca winien 

dysponować specjalista w zakresie techniki basenowej posiadającym uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanym w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych , 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Jednocześnie takie 

same uprawnienia wymagane są od kierownika branży instalacji sanitarnych (pkt 

1.2.2.3. a). Czy Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia tych funkcji, pod 

warunkiem wykazania się doświadczeniem w nadzorowaniu instalacji technologii 

basenu przez kierownika branży sanitarnej ? 

Odpowiedź na pytania nr 1, 2, 3: Zamawiający żadnym postanowieniem SWZ nie 

wyłączył możliwości łączenia różnych funkcji przy realizacji zamówienia. Oznacza to, 
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że dopuszczalne jest łącznie rzeczonych funkcji pod warunkiem, że dana osoba będzie 

spełniać wymagania stawiane dla każdej z tych osób. 

 

Pytanie 4. Zgodnie z zapisami Rozdziału VIII SWZ jednym z kryterium oceny ofert są 

kwalifikacje zawodowe osób pełniących samodzielne funkcje techniczne, tj. 

podwyższone doświadczenie zawodowe kierownika budowy, kierownika branży 

konstrukcyjnej, kierownika robót sanitarnych i kierownika robót elektrycznych. 

Zgodnie ze wzorem formularza ofertowego, należy podać ilość robót budowlanych, 

jeżeli jest większa niż wymagane przez Zamawiającego minimum. O ile w przypadku 

kierownika branży instalacji sanitarnych oraz branży instalacji elektrycznych, 

minimalna ilość robót jest określona (1 robota budowlana o wartości nie mniej  

niż 2 000 000,00 złotych), to w przypadku kierownika budowy i kierownika branży 

konstrukcyjnej jest mowa o robotach budowlanych lub robocie budowlanej  

w zakresie obiektów kubaturowych o łącznej wartości minimum 3 000 000,00 

złotych, bez podania ilości wymaganych robót Prosimy o sprecyzowanie zapisu SWZ 

Rozdz. III pkt 1.2.2.1.b) oraz pkt 1.2.2.1 b). 

Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający zmodyfikuje postanowienie SWZ 

dotyczący odnośnego kryterium oceny ofert. 

 

Pytanie 5. Czy zamawiający jest w stanie udostępnić wersje edytowalną projektu  

w formacie .dwg? Jest to niezbędne w celu wykonania obmiaru i wyceny. 

Odpowiedź na pytanie nr 5: Nie, Zamawiający nie udostępni. Udostępnienie wersji 

edytowalnej projektu w formacie .dwg nie jest, zdaniem Zamawiającego, niezbędne do 

wykonania projektu i wyceny. 

 

Pytanie 6. Prosimy o udostępnienie wersji edytowalnej formularzy oferty oraz 

oświadczeń Wykonawcy 

Odpowiedź na pytanie nr 6: Zamawiający udostępni formularze oferty oraz 

oświadczenia na własnej stronie internetowej postępowania 

 

Pytanie 7. Czy zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego swoje zasoby, 

można przedstawić w dowolnej formie, spełniającej wymogi SWZ ust. 4 i ust.5, czy 

jednak Zamawiający przewiduje swój wzór dokumentu. Jeżeli tak, to prosimy  

o udostępnienie. 

Odpowiedź na pytanie nr 7: Zamawiający nie precyzuje szczegółowej treści 

zobowiązania podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby. Treść zobowiązania ma 
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odpowiadać postanowieniom SWZ oraz odnośnym normom p.z.p., jeżeli ma zostać 

ocenione jako skuteczne i prawidłowe. 

 

Pytanie 8. Zgodnie z zapisami Rozdziału IV ust. 7 SWZ, Zamawiający wezwie 

wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia środków 

dowodowych, jak: wykaz robót budowlanych, wykaz osób, oświadczenie o rocznym 

przychodzie wykonawcy. Czy dokumenty należy sporządzić według wzoru 

Zamawiającego. Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie. 

Odpowiedź na pytanie nr 8: Zamawiający nie wymaga szczególnego wzoru dla ww. 

dokumentów. Ich treść ma odpowiadać postanowieniom SWZ oraz odnośnym 

normom p.z.p., jeżeli mają one zostać ocenione jako prawidłowe. 

 

Pytanie 9. Zgodnie z zapisami Rozdziału IX ust. 3 SWZ do formularza ofertowego 

wykonawca zobowiązany jest załączyć kosztorys ofertowy przygotowany metodą 

kalkulacji uproszczonej/wypełnione formularz zbiorczego zestawienia kosztów. 

Prosimy o udostępnienie tego formularza 

Odpowiedź na pytanie nr 9: Zamawiający zmodyfikuje postanowienia SWZ  

w zakresie opisanym zapytaniem. 

 

Pytanie 10. Zgodnie z §5 ust. 1 wzoru umowy o roboty budowlane (zał. nr 4 do SWZ), 

wynagrodzenie Wykonawcy ma mieć charakter ryczałtowy. Jednocześnie w §7 ust. 8 

jest mowa, że najpóźniej w dniu odbioru robót, kierownik robót jest zobowiązany 

przedłożyć komisji odbiorowej wykaz wykonanych robót, zawierający obmiar 

rzeczywiście wykonanych robót i sporządzony na podstawie kosztorysu, dla każdej 

pozycji kosztorysu. Zapis ten sugeruje kosztorysowe rozliczenie wykonanych prac. 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

Odpowiedź na pytanie nr 10: Zapis nie sugeruje kosztorysowego rozliczenia. Obmiar 

robót będzie służyć m.in. do procentowego zaawansowania robót i prawidłowości 

wysokości wystawienia faktur częściowych, nie zaś określenia całości wynagrodzenia 

należnego wykonawcy. 

 

Pytanie 11. Zwracamy się z prośbą o wyznaczenie terminu wizji lokalnej lub podanie 

kontaktu do osoby z którą można umówić się na miejscu. Niestety na numer podany 

w SIWZ od kilku dni nie udało nam się dodzwonić 
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Odpowiedź na pytanie nr 11: W celu dokonania wizji lokalnej należy kontaktować 

się z  Panem Jakiem Nowakiem. pod nr tel. 12 425 35 52 w. 32 w godz. 7.00 – 15.00 

 

Pytanie 12. Zgodnie z §12 ust.1 pkt c), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną za zwłokę w doprowadzeniu umowy o podwykonawstwo do zgodności  

z postanowieniami §6 ust 4 Umowy, liczonej od dnia upływu terminu określonego  

w wezwaniu, o którym mowa w §6 ust.8. Mając na uwadze fakt, że w ust. 8 nie ma 

mowy o wezwaniu, prosimy o uściślenie terminu, od kiedy ma być liczona 

przedmiotowa kara umowna. Ponadto w pkt n) ust. 1 §12 jest określona możliwość 

naliczenia kary umownej za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty, co powoduje możliwość podwójnego karania za to samo 

"przewinienie" Wykonawcy. Możliwość podwójnego karania Wykonawcy dają 

również zapisy ust. 1 pkt f) - za nieprzedłożenie kopii umowy o podwykonawstwo 

oraz ust. 1 pkt m) - również za nieprzedłożenie kopii umowy o podwykonawstwo. 

Wnosimy o analizę i korektę zapisów w/w ustępów §12, szczególnie w świetle Art.433 

pkt 2 Ustawy Pzp. 

Odpowiedź na pytanie nr 12: Zamawiający zmodyfikuje postanowienia §12 wzoru 

umowy stanowiącego załącznik do SWZ. 

§12 ust. 1 pkt. n) pozostaje bez zmian. 

2. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 p.z.p. ustawy, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści 

SWZ w następującym zakresie: 

2.1. Zamawiający modyfikuje postanowienia zawarte w  sekcji VIII pkt. 1.2.1. oraz. 1.2.2. 

SWZ, które zyskują następujące brzmienie: 

„1.2.1 kierownika budowy o podwyższonym doświadczeniu zawodowym. Przez 

kierownika budowy o podwyższonym doświadczeniu zawodowym Zamawiający rozumie 

osobę która przy spełnianiu wymogów Zamawiającego w zakresie uprawnień kierowała 

(jako kierownik budowy) robotami budowlanymi o większej, ponad wymagane przez 

Zamawiającego minimum (zgodnie z  sekcją II pkt. 1.2.2.1.b), wartości, o której mowa  

w sekcji II pkt. 1.2.2.1.b). W ramach tego podkryterium Zamawiający przyzna dodatkowe 

punkty za kierowanie robotami budowlanymi, o których mowa w sekcji II pkt. 1.2.2.1.  

o łącznej wartości ponad wskazane tamże minimum. Za każdy 1 000 000,00 zł ponad 

wymagane minimum Zamawiający przyzna po 1 pkt., nie więcej jednak niż 4 pkt.  

1.2.2. kierownika branży konstrukcyjnej o podwyższonym doświadczeniu zawodowym. 

Przez kierownika branży konstrukcyjnej o podwyższonym doświadczeniu zawodowym 
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Zamawiający rozumie osobę, która przy spełnianiu wymogów Zamawiającego  

w zakresie uprawnień kierowała robotami budowlanymi w branży konstrukcyjnej  

o większej, ponad wymagane przez Zamawiającego minimum (zgodnie  

z sekcją II pkt. 1.2.2.2.b), wartości, o której mowa w sekcji II pkt. 1.2.2.2.b). W ramach tego 

podkryterium Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za kierowanie robotami 

budowlanymi w branży konstrukcyjnej, o których mowa w sekcji II pkt. 1.2.2.2.b  

o łącznej wartości ponad wskazane tamże minimum. Za każdy 1 000 000,00 zł ponad 

wymagane minimum Zamawiający przyzna po 1 pkt., nie więcej jednak niż 4 pkt.; 

2.2. Zamawiający modyfikuje postanowienie zawarte w  sekcji IX ust. 3 SWZ, które zyskuje 

następujące brzmienie: 

„Do formularza ofertowego wykonawca zobowiązany jest załączyć kosztorys ofertowy 

przygotowany metodą kalkulacji uproszczonej.” 

2.3. Zamawiający udostępni zmodyfikowane: formularz oferty oraz oświadczenia na 

własnej stronie internetowej postępowania. Zawarte w nich są następujące 

modyfikacje: 

2.3.1. Treść formularza ofertowego została dostosowana do zmodyfikowanej treści SWZ 

 w zakresie przyznawanej punktacji w ramach kryterium oceny oferty dotyczącej 

podwyższonych kwalifikacji zawodowych personelu wykonawcy. 

2.3.2. W załączniku nr 3 zmieniono treść oświadczenia w zakresie fakultatywnych 

przesłanek wykluczenia i skorelowano z przesłankami wskazanymi w SWZ (obecnie 

w oświadczeniu wskazany jest art. 109 ust. 1 pkt. 4), 5) i 7) p.z.p. 

Zmodyfikowane załączniki w formatach PDF ooraz WORD stanowią załącznik do 

niniejszego pisma. 

2.4. Zamawiający modyfikuje postanowienia zawarte w  wzorze umowy stanowiącym 

załącznik do SWZ w następującym zakresie: 

2.4.1. §6 ust. 10 zyskuje brzmienie: 

„W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy  

o podwykonawstwo Wykonawca (podwykonawca) powinien przedłożyć zmieniony 

projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia 

Zamawiającego, w terminie 7 dni licząc od dnia wniesienia zastrzeżeń” 



6 

 

2.4.2. §12 Ust. 1 c zyskuje następujące brzmienie: 

„0,03 % wynagrodzenia Umownego (brutto) określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień 

zwłoki w doprowadzeniu umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą do zgodności z postanowieniami § 6 ust. 4 Umowy, liczonej od dnia 

upływu terminu określonego w  § 6 ust. 10” 

2.4.3. §12 ust. 1 pkt. f) zostaje usunięty. 

2.5. Zamawiający modyfikuje postanowienia zawarte w  sekcji VII pkt. 1, pkt. 2  oraz pkt. 7  

SWZ, które zyskują, odpowiednio, następujące brzmienie: 

„1 Termin składania ofert upływa 26 maja 2021 r. o godz. 1200. 

2. Termin otwarcia ofert nastąpi 26 maja 2021 r. o godz. 1300 

(…) 

7 Wykonawca jest związany ofertą do dnia 24 czerwca 2021r.” 

Odpowiedniej zmianie ulega również treść ogłoszenia o zamówieniu. 


