
Poznań, dnia 08 grudnia 2017 r.

Odpowiedzi na pytania do postępowania przetargowego POSUM/ZPpn/5/2017

Pytanie Nr 1 z dnia 30.11.2017 r.
W związku z poniższym zapisem w PFU dla obiektów D i E:
3. SZE dla nowych budynków D i E ma być kompatybilny z istniejącym narzędziem SZE. W
tym celu ma być wykorzystana istniejąca stacja operatorska SZE (zlokalizowana w budynku
C).
Proszę  o  podanie  informacji  technicznych  dotyczących  istniejącego  SZE  i  jego
kompatybilności (interfejs współpracy, protokoły wymiany danych, itp.)

Odpowiedz Zamawiającego na pytanie "1" z dnia 30.11.2017 r.
Sterowniki zarządzające firmy Siemens typu RXC 10.5 w czterech osobnych magistralach Lon zintegrowane w 
sieci BacnetIP. 
Wszystkie sterowniki w rozdzielnicy podłączone przez router do centralnego serwera zarządzającego.

Specyfikacja i oprogramowanie serwera BMS:
Intel Xeon CPU E5-2609 2,5 GHz (2 procesory)
16 GB RAM
Windows Server 2008 R2 Standard
Oprogramowanie Desigo Insight 5.1 
Microsoft SQL Server 2008
Microsoft SQL Server 2012
SoftwareProxy 5.1 
Projekt zrealizowany przez firmę Siemens.

Zamawiający zwraca uwagę na stosowne zapisy SIWZ o możliwości dokonywania wizji lokalnej i zapoznania 
się w lokalizacji z dokumentacją projektową i powykonawczą dostępną w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie Nr 2 z dnia 30.11.2017 r.
Proszę o sprecyzowanie kryterium K3 wyboru najkorzystniejszej oferty – w punkcie 2.2 
rozdziału XVII pojawiają się wymiennie określenia „stan surowy otwarty”, „stan zamknięty 
otwarty” i „stan surowy zamknięty”
2.3. Oferowany termin wykonania stanu surowego otwartego budynku "D" i budynku "E"

Zamawiający przy obliczeniu tego kryterium będzie brał pod uwagę zaoferowany 
przez wykonawcę termin na wykonanie budynku w stanie zamkniętym otwartym. Oferta z 
najkrótszym terminem otrzyma 10 pkt i zostanie przyjęta jako podstawa do badania 
pozostałych ofert. 

               Najkrótszy zaoferowany termin 
K3 =  -------------------------------------------  x 10 pkt. 
                      Termin badanej oferty

Zamawiający wymaga wykonania obu budynków w stanie surowymkm zamkniętym w terminie
do 40 tygodni licząc od dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę. W przypadku 
zaoferowania terminu dłuższego oferta zostanie odrzucona na niezgodność z zapisami SIWZ

Odpowiedz Zamawiającego na pytanie "2" z dnia 30.11.2017 r.
Oczywista pomyłka redakcyjna. Zamawiający potwierdza, że chodi o termin realizacji 
budynków w stanie surowym otwartym.
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Pytanie Nr 3 z dnia 30.11.2017 r.
Uprzejmie prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 21.12.2017r. Jest to 
konieczne w szczególności z uwagi na następujące okoliczności:

1. Charakter przetargu (zaprojektuj i wybuduj) wymaga przed przygotowaniem wyceny i
sporządzeniem oferty, szczegółowej analizy założeń projektowych;

2. W związku z faktem, iż istotnym kryterium oceny oferty jest gwarantowane zużycie 
energii cieplnej w budynku (waga tego kryterium wynosi aż 35%) to obliczenie 
prognozowanego zużycia energii cieplnej w nowoprojektowanym budynku wymaga 
szczegółowej analizy (zbudowanie modelu budynku, opracowanie parametrów 
przegród, przygotowanie koncepcji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, itp.);

3. Brak w materiałach przetargowych załączników graficznych do PFU;
4. Brak w materiałach przetargowych informacji o istniejącej stacji operatorskiej SZE w

istniejącym budynku C - zgodnie z wymogami przetargu SZE w projektowanych 
budynkach D i E mają być kompatybilne z nadrzędną stacją operatorską SZE w 
istniejącym budynku C.

Przedłużenie przez Państwa terminu składania ofert umożliwi oferentom dokładną analizę 
wszystkich materiałów przetargowych i rzetelne przygotowanie ofert.

Odpowiedz Zamawiającego na pytanie "3" z dnia 30.11.2017 r.
Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 15 grudnia 2017 r. ze względu na 
późniejsze opublikowanie załączników graficznych.

Pytanie Nr 4 z dnia 30.11.2017 r.
Czy zamawiający potwierdza, że wszystkie grzejniki w budynkach D i E mają być wyposażone
w siłowniki podłączone do systemu pomieszczeniowego w ramach SZE?

Odpowiedz Zamawiającego na pytanie "3" z dnia 30.11.2017 r.
Zamawiający nie potwierdza. Zamawiający nie przewiduje grzejników wyposażonych w 
siłowniki podłączone do systemu pomieszczeniowego w ciągach komunikacyjnych, 
łazienkach i pomieszczeniach magazynowo-technicznych (chyba, że wymogi specjalne i 
przeznaczenie tych pomieszczeń będą narzucały takie wymogi regulacji i gwarantowania 
temperatury).

Pytanie Nr 5 z dnia 30.11.2017 r.
Czy Zamawiający potwierdza, że jednostki wewnętrzne VRF układu klimatyzacji mają być 
sterowane poprzez nadrzędny SZE bez możliwości zmiany parametrów przez użytkowników 
końcowych?

Odpowiedz Zamawiającego na pytanie "5" z dnia 30.11.2017 r.
Jeśli Wykonawca pod pojęciem użytkowników końcowych rozumie bezpośrednich 
użytkowników pomieszczeń to Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany parametrów.
Zamawiający przewiduje konieczność ingerencji w w/w nastawy wyłącznie przez 
przedstawiciela Wykonawcy (w uzgodnieniu z Zamawiającym) i upoważniony i przeszkolony
przez Wykonawcę personel techniczny.
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Pytanie Nr 6 z dnia 30.11.2017 r.
Czy Zamawiający potwierdza, że wykonanie systemu wizualizacji i pomiarów 
wyprodukowanej energii i zaoszczędzonych emisji CO2 z poszczególnych paneli PVT ma być 
realizowane za pomocą SZE?

Odpowiedz Zamawiającego na pytanie "6" z dnia 30.11.2017 r.
Zamawiający potwierdza w rozumieniu znaczenia słowa poszczególnych jako grupy paneli na
poszczególnych budynkach.

Pytanie Nr 7 z dnia 30.11.2017 r.
Ponadto zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert w w/w przetargu do 
dnia 15.12.2017 r. Wyznaczony termin tj. 11.12.2017 r. jest zbyt krótki na rzetelne 
przygotowanie oferty ze względu na złożoność zamówienia.

Odpowiedz Zamawiającego na pytanie "7" z dnia 30.11.2017 r.
Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 15 grudnia 2017 r. ze względu na 
późniejsze opublikowanie załączników graficznych.

Pytanie Nr 1 z dnia 01.12.2017 r.
W punkcie 6.1 SIWZ określono wymagania dotyczące osiągnięcia trwałego i 
gwarantowanego efektu energetycznego dla budynków A, B, C, D i E. Budynki A, B i C to 
budynki istniejące. Proszę o podanie zużycia energii cieplnej do celów C.O., C.T. i C.W.U. w 
dwuletnim okresie rozliczeniowym dla tych budynków.

Odpowiedz Zamawiającego na pytanie "1" z dnia 01.12.2017 r.
Zamawiający zwraca uwagę na stosowne zapisy SIWZ o możliwości dokonywania wizji lokalnej i 
zapoznania się w lokalizacji z dokumentacją i wskazaniami SZE.

Pytanie Nr 1 z dnia 04.12.2017 r.
Prosimy o zmianę treści pkt 1.2.2.a)  Rozdział VI SIWZ na następującą: „posiada środki 
finansowe lub zdolność kredytowa w wysokości nie mniejszej niż 20.000.000 PLN 
(dwadzieścia milionów PLN).”

Prosimy zwrócić uwagę, że wymaganie w SIWZ posiadania środków finansowych lub 
zdolności kredytowej w wysokości 40 mln PLN ogranicza uczciwą konkurencję oraz dostęp 
do składania ofert, ponieważ płatność za wykonane zamówienie będzie się odbywać nie 
jednorazowo po zakończeniu całego zamówienia, lecz fakturami częściowymi. Wobec tego 
realna zdolność kredytowa jaką będzie musiał posiadać Wykonawca biorąc pod uwagę 
wielkość inwestycji oraz okres realizacji, wyniesie około 1 – 2 mln zł miesięcznie. 

Zgodnie z art. 22 ust 1a Prawa Zamówień Publicznych Zamawiający określa warunki 
udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób 
proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy 
do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy 
zdolności. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków nie powinien być więc 
dokonywany przez zamawiającego automatycznie. Zamawiający obowiązany jest zachować 
niezbędną równowagę między uzyskaniem gwarancji należytego wykonania zamówienia a 
interesem potencjalnych wykonawców, których nie wolno w drodze wprowadzenia w 
specyfikacji nadmiernych wymagań z góry eliminować z udziału w przetargu i dopuszczać do 
udziału w nim tylko niewielki krąg wykonawców.
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Odpowiedz Zamawiającego na pytanie "1" z dnia 04.12.2017 r.
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanej zmiany w SIWZ.

Pytanie Nr 2 z dnia 04.12.2017 r.
Prosimy o zmianę treści pkt 1.2.3.b.1 Rozdział VI SIWZ na następującą: „wykonał co 
najmniej dwie roboty budowlane polegające na wybudowaniu obiektu budowlanego w stanie 
surowym o kubaturze nie mniejszej niż 30.000,00 m3 każdy oraz powierzchni użytkowej nie 
mniejszej niż 8.000 m2 każdy, w technologii z wykorzystaniem wielkogabarytowych elementów
prefabrykowanych, przy czym wartość każdej z tych robót wyniosła, co najmniej 25 000 
000,00 PLN brutto (dwadzieścia pięć milionów złotych brutto)”

Prosimy zauważyć, że zapis taki jest bardziej ogólny i bardziej odpowiadający 
przedmiotowi zamówienia.  Przecież obiekty będące przedmiotem postępowania 
przetargowego zgodnie z jego wymogami można wybudować w technologii prefabrykowanej 
na różne sposoby (ściany i stropy prefabrykowane, układ szkieletowy prefabrykowany i stropy
prefabrykowane, itp.). Każda z tych metod wypełnia warunki szczegółowe zawarte w PFU.

Zawężenie doświadczenia tylko do „technologii prefabrykowanej wielkopłytowej 
stropów i ścian” w sposób nieuprawniony ograniczałoby uczciwą konkurencję w dostępie do 
składania ofert na realizację zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
warunków udziału w postępowaniu powinien mieć na celu jedynie ustalenie zdolności 
wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, a nie prowadzić do nieuzasadnionej 
dyskryminacji wykonawców (nie może dążyć do wykluczenia z uczestnictwa w postępowaniu 
wykonawców, którzy byliby w stanie wykonać należycie zamówienie).

Odpowiedz Zamawiającego na pytanie "2" z dnia 04.12.2017 r.
Zamawiający zmienia zapis pkt. 1.2.3.b.1 Rozdział VI SIWZ na następujący:
"Wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegające na wybudowaniu obiektu 
budowlanego w stanie surowym o kubaturze nie mniejszej niż 20.000,00 m3 oraz powierzchni 
użytkowej nie mniejszej niż 8.000 m2 w technologii prefabrykowanej wielkopłytowej stropów
i ścian, przy czym wartość robót wyniosła, conajmniej 20 000 000,00 PLN brutto 
(dwadzieścia milionów złotych brutto)."
Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie Nr 3 z dnia 04.12.2017 r.
Prosimy o zmianę zdania pierwszego w pkt 1.2.3.b.2 Rozdział VI SIWZ na następującą: 
„realizuje lub realizował co najmniej 2 usługi w co najmniej 2 budynkach, które polegały na 
nieprzerwanym wykonywaniu przez okres co najmniej 24 miesięcy usługi, polegającej na 
zarządzaniu energią z udziałem gwarancji oszczędności w zużyciu mediów. 

Powyższa zmiana jest zasadna, ponieważ wykonawcy posiadający doświadczenie w 
wykonywaniu 2 ww. usług również dają rękojmię należytego wykonania przedmiotu umowy. 
Prosimy, aby zwrócić uwagę że wykonywanie ww. usług na podstawie kilku umów nie różni się
niczym od takich samych usług wykonanych na podstawie jednej umowy.

Nadto należy również zauważyć, że od wielu lat w przetargach organizowanych na 
podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający mogą wymagać od 
wykonawców wykazaniem się doświadczeniem w wykonaniu maksymalnie dwóch usług o 
podobnym charakterze. Jak wynika z jednolitego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej 
oraz Sądów Powszechnych, wymaganie od Wykonawców doświadczenia w wykonaniu dwóch 
zamówień o podobnym charakterze jest wystarczające. Wymaganie natomiast doświadczenia 
w większej ilości powoduje ograniczenia konkurencji w dostępie do realizacji zamówienia.

Odpowiedz Zamawiającego na pytanie "3" z dnia 04.12.2017 r.
Zamawiający pozostawia zapisy pkt 1.2.3.b.2 Rozdział VI SIWZ bez zmian.
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Pytanie Nr 4 z dnia 04.12.2017 r.
Prosimy o wykreślenie pkt 1 w rozdziale VIII SIWZ o treści „Zamawiający zastrzega 
obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczową części zamówienia polegającą 
na wykonywaniu nadzoru nad systemem zarządzania nad systemem zarządzania energią.”

Zapis ten w sposób oczywisty ogranicza konkurencję w dostępie do zamówienia. 
Prosimy zwrócić uwagę, że zgodnie z SIWZ wykonawca może wykazać warunki w zakresie 
doświadczenia w wykonaniu usług okazując się zobowiązaniem osób trzecich do 
udostępnienia zasobów. Jednocześnie wykonanie nadzoru nad systemem zarządzania energią 
przez podwykonawców wykonawcy nie ma wpływu na jakość wykonania zamówienia. Co 
więcej ustalenie na etapie realizacji czy nadzór sprawuje wykonawca czy też podwykonawcy 
wykonawcy wydaje się trudne. 

Odpowiedz Zamawiającego na pytanie "4" z dnia 04.12.2017 r.
Zamawiający pozostawia zapisy pkt 1 Rozdział VIII SIWZ bez zmian.

Pytanie Nr 5 z dnia 04.12.2017 r.
W rozdziale VI SIWZ pkt 5 prosimy o wyjaśnienie wyrażenia: „w pkt a) – g)”. Czy zamiast 
„w pkt a) – g)” powinno być wyrażenie: „w pkt 1.2.3.b.1 oraz pkt 1.2.3.b.2” ?

Odpowiedz Zamawiającego na pytanie "5" z dnia 04.12.2017 r.
Zamawiający prostuje i dokonuje zmiany zgodnie z zapytaniem.

Pytanie Nr 6 z dnia 04.12.2017 r.
Czy w rozdziale VII pkt 17 i 18 zamiast wyrażenia „VII ust 3 pkt a) – i)” powinno być „VII 
ust 3 pkt a) – f)”?

Odpowiedz Zamawiającego na pytanie "6" z dnia 04.12.2017 r.
Zamawiający zmienia zapisy w rozdziale VII SIWZ pkt 17 i 18 na zapisy „VII ust 3 pkt a) 
do ust 3 pkt f".

Pytanie Nr 1 z dnia 05.12.2017 r.
W §2 ust. 3 pkt. 3.1.3 prosimy o potwierdzenie, że przez sformułowanie "obejmie nadzorem 
system zarządzania energią" Zamawiający rozumie wykonanie na zasadach wyłączności tj. z 
wyłączeniem osób trzecich i Zamawiającego usługi opisanej w §2 ust. pkt. 3.3.3. w 
kompleksie POSUM.
Skoro Wykonawca ponosi odpowiedzialność za efekt energetyczny, to musi posiadać realny 
wpływ na ustawienie systemu zarządzania energią.

Odpowiedz Zamawiającego na pytanie "1" z dnia 05.12.2017 r.
Zamawiający nie potwierdza. Zastrzega sobie udział w zarządzaniu systemem zarządzania 
energią w ustalonym i zatwierdzonym z Wykonawcą zakresie.

Pytanie Nr 2 z dnia 04.12.2017 r.
W §2 ust. 3 pkt. 3.3.3 prosimy o wykreślenie sformułowania "przede wszystkim" 
Alternatywnie prosimy o wyjaśnienie, co poza specyfiką zakładu świadczącego usługi 
zdrowotne Zamawiający miał na myśli poprzez użycie tego sformułowania?
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Odpowiedz Zamawiającego na pytanie "2" z dnia 05.12.2017 r.
§2 ust. 2 pkt 3.3.3. umowy nie zawiera sformułowania „przede wszystkim”. Fraza „przede
wszystkim”  znajduje  się  w  ustępie  6  §2  i  odnosi  się  do  sposobu  wykonywania  przez
przedmiotu umowy przez wykonawcę, nie zaś do okoliczności rozumianych jako spcyfika
zakładu zamawiającego.

Pytanie Nr 3 z dnia 05.12.2017 r.
Prosimy o zmianę w §3 ust.2  pkt.2.2 w następujący sposób:
"Polecenia Zamawiającego będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu wykonania 
robót z uwzględnieniem technologii robót.

Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony z przyczyn leżących wyłącznie po stronie 
wykonawcy, roboty mogą zostać przez Zamawiającego zawieszone.

Wszystkie dodatkowe i udokumentowane koszty poniesione przez Zamawiającego 
wynikające z zawieszenia robót będą obciążały Wykonawcę."

Odpowiedz Zamawiającego na pytanie "3" z dnia 05.12.2017 r.
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanej zmiany w projekcie umowy.

Pytanie Nr 4 z dnia 05.12.2017 r.
W §3 ust. 3 prosimy o dodanie, że "Zamawiający dokona weryfikacji projektu w terminie nie 
dłuższym niż 7 dni od daty przedłożenia dokumentacji przez Wykonawcę. Brak akceptacji lub 
zgłoszenia uwag przez zamawiającego w powyższym terminie będzie jednoznaczny z 
zaakceptowaniem projektu bez uwag.

Odpowiedz Zamawiającego na pytanie "4" z dnia 05.12.2017 r.
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanej zmiany w projekcie umowy.

Pytanie Nr 5 z dnia 05.12.2017 r.
W §3 ust. 3 prosimy o wyjaśnienie, co oznacza sformułowanie na "każdym etapie"? W jaki 
sposób Zamawiający widzi procedurę uzgodnień np. co-miesiąc spotkania zespołu 
projektowego wykonawcy w celu dokonania bieżących ustaleń.

Odpowiedz Zamawiającego na pytanie "5" z dnia 05.12.2017 r.
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanej zmiany w projekcie umowy, dopisując do §3 ust. 3
umowy zdanie o brzmieniu "Procedura uzgodnień pozostaje do ustaleń w trakcie realizacji
umowy, stosownie do potrzeb."

Pytanie Nr 6 z dnia 05.12.2017 r.
W §3 ust. 3 pkt. 3.1 prosimy o potwierdzenie i wpisanie do Umowy (np. w §3 ust.12 wzoru 
Umowy), że "Zamawiający posiada prawo do dysponowania wszystkimi obiektami w 
kompleksie POSUM na cele budowlane oraz zgodnie z jego najlepszą wiedzą obiekty te są 
wolne od wad prawnych i fizycznych, które mogłyby uniemożliwić realizację Umowy, w 
szczególności wolne są od materiałów toksycznych np. azbestu. Ponadto wszystkie obiekty są 
użytkowane zgodnie z przepisami Prawa, w szczególności utrzymywane zgodnie z wymogami 
z Prawa Budowlanego."
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Odpowiedz Zamawiającego na pytanie "6" z dnia 05.12.2017 r.
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanej zmiany w projekcie umowy.

Pytanie Nr 7 z dnia 05.12.2017 r.
W §3 ust. 5 pkt. 5.1 prosimy o potwierdzenie, że chodzi o właściwości urządzeń wskazanych w
dokumentacji projektowej.

Odpowiedz Zamawiającego na pytanie "7" z dnia 05.12.2017 r.
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanej zmiany w projekcie umowy.

Pytanie Nr 8 z dnia 05.12.2017 r.
W §3 ust. 7 pkt. 7.1 prosimy o potwierdzenie, że "Wykonawca zobowiązany jest do 
zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa i normami", a przez "Świadectwo Przejęcia robót" należy rozumieć odbiór 
końcowy robót

Odpowiedz Zamawiającego na pytanie "8" z dnia 05.12.2017 r.
Zamawiający  potwierdza,  że  w  kwestii  bezpieczeństwa  robót  chodzi  o  zapewnienie  i
utrzymanie  bezpieczeństwa  robót  zgodnie  z  obowiązującymi  w  tym  zakresie  przepisami
prawa i  normami.  Dokument  pn.  Świadectwo Przejęcia  Robót  został  opisany w rozdziale
2.9.8. pt. Odbiór robót PFU budynku D oraz 2.9.5. pt. Odbiór robót PFU budynku E.

Pytanie Nr 9 z dnia 05.12.2017 r.
W §7 ust. 1 prosimy o wprowadzenie następującej zmiany, że " Przy realizacji robót 
Wykonawca lub inny wskazany przez niego podmiot np. podwykonawca zobowiązany jest do 
zatrudnienia osób pozbawionych wolności w Zakładzie Zamawiającego np. na imowę o pracę
lub umowę cywilno - prawną. Wykonawca ma prawo wskazać inny podmiot np. 
podwykonawcę, który zatrudni ww. osoby.

Odpowiedz Zamawiającego na pytanie "9" z dnia 05.12.2017 r.
Zamawiający dokonuje zmiany zapisu §7 ust.  1  projektu umowy przez zmianę  skreślenie
zdania trzeciego i czwartego tego zapisu. Stąd zapis §7 ust.  1 projektu umowy otrzymuje
brzmienie: „Wykonawca jest zobowiązany korzystać przy wykonywaniu Umowy z należycie
przeszkolonych  pracowników  i  odpowiada  za  ich  wszelkie  działania/zaniechania.
Oświadczenie wykonawcy,  dotyczące przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz zasad ochrony przeciwpożarowej, stanowi załącznik do umowy.

Pytanie Nr 10 z dnia 05.12.2017 r.
W §7 ust. 17 prosimy o dopisanie na końcu zdania pierwszego "po uwzględnieniu wszystkich 
potrąceń, w tym z tytułu kar umownych i zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o 
których mowa w umowie podwykonawczej."

Odpowiedz Zamawiającego na pytanie "10" z dnia 05.12.2017 r.
Przez „rozliczenie wynagrodzenia należnego podwykonawcom” Zamawiający rozumie jego 
zapłatę lub dokonanie rozliczenia wynagrodzenia w każdej innej formie, np. przez potrącenia.
Zamawiający nie dokonuje zmian zapisu projektu umowy.
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Pytanie Nr 11 z dnia 05.12.2017 r.
W §8 ust. 1 prosimy o zastąpienie słowa "uzyskanie", słowem "wystąpienie".

Odpowiedz Zamawiającego na pytanie "11" z dnia 05.12.2017 r.
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanej zmiany w projekcie umowy.

Pytanie Nr 12 z dnia 05.12.2017 r.
W odniesieniu do §8 ust. 5 oraz 8 prosimy o potwierdzenie i zapisanie w Umowie, że 
podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru końcowego, o którym mowa w §8 ust. 
5.
Jak wynika z orzeczenia sądów jedynie wady istotne uzasadniają odmowę odbioru robót, 
odstąpienie od umowy, a co za tym idzie - rzutują na kwestię wymagalności roszczenia o 
wynagrodzenie za wykonane roboty. Wady nieistotne oznaczają wykonanie zobowiązania, ale
w sposób niezależny co do jakości, rzutująca uprawnienia inwestora, który może domagać się
ich usunięcia w oznaczonym terminie bądź obniżenia wynagrodzenia (wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30.03.2006 r., IACa 1900/05; podobnie wyrok SN z 
07.03.2013, II CSK).

Odpowiedz Zamawiającego na pytanie "12" z dnia 05.12.2017 r.
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanej zmiany w projekcie umowy.

Pytanie Nr 13 z dnia 05.12.2017 r.
W §10 ust. 11 prosimy o dopisanie po słowie "Nie dotyczy to sytuacji..." - następuje 
sformułowanie "niedopełnienie obowiązków wynikających z §10 ust. 12 oraz ..."
Wykonawca musi mieć możliwość interweniowania w sytuacji wystąpienia osób trzecich do 
Zamawiającego z roszczeniem.

Odpowiedz Zamawiającego na pytanie "13" z dnia 05.12.2017 r.
Zamawiający dokonuje wnioskowanej zmiany w projekcie umowy.

Pytanie Nr 14 z dnia 05.12.2017 r.
W §13 ust. 6 prosimy o dopisanie po słowie "... w jakikolwiek inny sposób" - następującego 
tekstu "o ile uprawnienie te wynikają z przepisów obowiązującego prawa lub wyrażanych 
postanowień Umowy."

Odpowiedz Zamawiającego na pytanie "14" z dnia 05.12.2017 r.
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanej zmiany w projekcie umowy.

Pytanie Nr 15 z dnia 05.12.2017 r.
W §14 ust. 7 prosimy o dopisanie, że chodzi o wymagalne płatności na rzecz podwykonawcy.

Odpowiedz Zamawiającego na pytanie "15" z dnia 05.12.2017 r.
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanej zmiany w projekcie umowy.
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Pytanie Nr 16 z dnia 05.12.2017 r.
Prosimy o nadanie nowej treści w §15 ust. 1 pkt. 1.1a) oraz pkt. 1.1b):
"1.1.a) za opóźnienie zwłokę w terminie w terminie wykonania poszczególnych zadań w 
wysokości 0,02 % łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w §14 ust. 1 umowy za każdy 
dzień opróżnienia względem terminu określonego w §ust. 1, 2 i 4 umowy, jednakże nie więcej 
niż 10% tego wynagrodzenia;
1.1.b) za zwłokę w usunięciu wad i usterek 0,01 %łącznego wynagrodzenia brutto 
wskazanego w §14 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 5 % tego 
wynagrodzenia. Kary umowne z tego tytułu Zamawiający ma prawo naliczyć i egzekwować 
dla każdego zgłoszenia niezależnie i odrębnie."

Zwracamy uwagę, że kara umowna ma mieć walor odszkodowawcza wysokość kary 
umownej w obecnej wysokości, ustalona jako % wynagrodzenia, w stosunku do ewentualnej 
szkody jest niewspółmierna i stanowczo zbyt wygórowana.

Odpowiedz Zamawiającego na pytanie "16" z dnia 05.12.2017 r.
Zamawiający zmienia zapis §15 ust. pkt 1.1. a) przez wykreślenie słowa „opóźnienie” i 
wpisanie w to miejsce słowa „zwłokę”. W pozostałym zakresie zamawiający nie wprowadza 
zmian do projektu umowy.

Pytanie Nr 17 z dnia 05.12.2017 r.
W § 15 ust. 1 od pkt. 1.1.d) do pkt. 1.1.i) prosimy na zmianę procentowej stawki kary 
umownej, która jest w sposób niedopuszczalny wygórowana w stosunku do szkody, jaką 
potencjalnie może ponieść z tego tytułu Zamawiający. Ponadto warto podkreślić, że w 
przypadku niezaakceptowania umowy z podwykonawcą Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności za należyte mu wynagrodzenie wcale, a w przypadku zaakceptowania 
umowy z podwykonawcą odpowiada, ale ma możliwość dokonania płatności bezpośrednio na 
rzecz podwykonawcy i potrącenia tej kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy. A zatem w obu 
wypadkach bezpieczeństwo Zamawiającego jest zapewnione.

Mając powyższe na uwadze oraz uwzględniając wysokość wynagrodzenia wykonawcy 
prosimy o wpisanie stawki w złotych 1000 zł za każde przewinienie.

Odpowiedz Zamawiającego na pytanie "17" z dnia 05.12.2017 r.
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanej zmiany w projekcie umowy.

Pytanie Nr 18 z dnia 05.12.2017 r.
Prosimy o nadanie nowej treści w  §15 ust. 1.1.1.k Wzoru Umowy:
"W przypadku braku osiągnięcia i utrzymania zaoferowanego efektu energetycznego lub 
niewykonania osiągnięcia i utrzymania efektu energetycznego z przyczyn zawinionych 
wyłącznie po stronie Wykonawcy - kara umowna będzie równa wartości niedoboru 
oszczędności, obliczonego w oparciu o Metodologię obliczania efektu energetycznego, 
opisaną w SIWZ i ceny energii w roku zawarcia Umowy, jednak nie więcej niż   0,5   % 
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 14 ust. 1 Umowy (łącznie za cały okres Umowy).

Zwracam uwagę, że kara umowna ma mieć walor odszkodowawczy, a wysokość kary 
umownej 5% wynagrodzenia w stosunku do ewentualnej szkody, jaka może powstać jest 
niewspólmierna i stanowczo zbyt wygórowana.

Ponadto obowiązek zapłaty kary umownej powstaje wówczas, gdy naruszenie 
zobowiązania powstało na skutek okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność 
(Wyrok Sadu Najwyższego z 26.11.2011 - II CSK 318/10).

Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialność za wzrost cen energii."
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Odpowiedz Zamawiającego na pytanie "18" z dnia 05.12.2017 r.
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanej zmiany w projekcie umowy.

Pytanie Nr 19 z dnia 05.12.2017 r.
Prosimy o dodanie następującego postanowienia §ust. 5:
"Suma kar umownych naliczonych Wykonawcy nie przekroczy 10% łącznego wynagrodzenia 
brutto wskazanego w § 14 ust. 1 umowy.

Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności wynikająca z 
Umowy lub z nią związania jest ograniczona do kwoty 100% wynagrodzenia, o której mowa 
w §14 ust. 1 umowy."

Biorąc pod uwagę wartość zamówienia tego tego rodzaju postanowienie jest 
koniecznie dla Wykonawców.

Odpowiedz Zamawiającego na pytanie "19" z dnia 05.12.2017 r.
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanej zmiany w projekcie umowy.

Pytanie Nr 20 z dnia 05.12.2017 r.
W §16 ust. 1 pkt. 1.1.6 prosimy o dodanie pkt. c) o następującej treści: "wykrycie w 
Obiektach materiałów toksycznych lub niebezpiecznych (wydłużenie terminu realizacji i zwrot
dodatkowych kosztów poniesionych z tego tytułu przez Wykonawcę)".

Odpowiedz Zamawiającego na pytanie "20" z dnia 05.12.2017 r.
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanej zmiany w projekcie umowy.

Pytanie Nr 21 z dnia 05.12.2017 r.
W §17 ust. 6 pkt. 6.6 prosimy o wprowadzenie następujących zmian:
w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający 
obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych i do zapłaty wynagrodzenia za 
roboty wykonane - wg stanu na dzień odstąpienia, bez zwrotu za nakłady poniesione na 
przyszłe wykonanie przedmiotu umowy, jak też bez zwrotu kosztów zakupu urządzeń i 
materiałów zamówionych lub zakupionych na potrzeby realizacji Umowy."

Zgodnie z Umową [§15 ust. 1 pkt. 1.1.c] w przypadku odstąpienia z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy - Zamawiający tytułem kary umownej naliczy Wykonawcy 5% 
łącznego wynagrodzenia, a zatem nie ma potrzeby stosowania dodatkowych kar w tym 
wypadku i stany powinny dokonać rozliczenia wykonanych i odebranych prac.

Odpowiedz Zamawiającego na pytanie "21" z dnia 05.12.2017 r.
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanej zmiany w projekcie umowy.

Pytanie Nr 22 z dnia 05.12.2017 r.
W §18 ust. 2 prosimy o zmianę kolejności w hierarchii dokumentów poprzez umieszczenie 
Oferty przed Umową.

Odpowiedz Zamawiającego na pytanie "22" z dnia 05.12.2017 r.
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanej zmiany w projekcie umowy.
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Pytanie Nr 23 z dnia 05.12.2017 r.
W umowie przewidziano okres realizacji zamówienia dłuższy niż rok, prosimy o wyjaśnienie, 
czy Zamawiający wyraża zgodę na tworzenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
przez jednego z konsorcjantów przez potrącenie z należności za częściowo wykonanie przez 
niego dostawy, usługi lub roboty budowlane na podstawie art. 150 ust. 3 ustawy PZP, oraz na
wniesienie przez tego konsorcjanta 30% kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w art. 150 ust.
4 ustawy (w dniu zawarcia umowy) w formie dozwolonej przez art. 148 ust. 1 ustawy PZP.

Wyjaśniamy, że zabezpieczenie drugiego konsorcjanta zostanie wniesione w formie 
określonej w art. 148 ust. 1 ustawy PZP.

Odpowiedz Zamawiającego na pytanie "23" z dnia 05.12.2017 r.
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanej zmiany w projekcie umowy.

Pytanie Nr 24 z dnia 05.12.2017 r.
Prosimy również o dokonanie następującej modyfikacji w rozdziale III ust. 8 SIWZ:
"Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, aby Wykonawca zatrudniał 
na podstawie umowy o pracę co najmniej 2-osoby wykonujące następujące czynności, na cały
okres wykonania tych czynności,
związane z:
1. przygotowanie terenu budowy;
2. burzenie i rozbiórki obiektów;
3. robót ziemnych;
4. wykonywaniem budynków budowlanych;
5. robót budowlanych w zakresie konstrukcji;
6. robót budowlanych w zakresie rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych;
7. robót w zakresie konstrukcji dachowych, pokryć dachowych;
8. robót w zakresie instalacji elektrycznych, wodnokanalizacyjnych, sanitarnych, gazowych.

Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i 
osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci 
samozatrudnienia jako podwykonawcy."

Odpowiedz Zamawiającego na pytanie "24" z dnia 05.12.2017 r.
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanej zmiany w projekcie umowy.
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