
W nawiązaniu do postępowania pn. „Budowa budynku jałownika po uprzedniej rozbiórce 

istniejącego budynku w Łagiewnikach” wpłynęły poniższe pytania: 

1.Według projektu budowlanego, na dachu obory na całej długości mają zostać zamontowane 

świetliki dachowe, brak ich w przedmiarach. Prosimy o dodanie pozycji dotyczącej świetlików. 

2.W pozycji nr 43 przedmiaru, podkłady betonowe mają jednostkę w „m2” natomiast obliczenia są 

pomnożone przez grubość 10cm co daje nam wynik w „m3”, prosimy o zmianę, ponieważ cena za 

„m3” podbetonu będzie znacząco wyższa niż za „m2”. 

3.Prosimy o załączenie rysunków w wersji edytowalnej DWG. 

4.Prosimy o potwierdzenie, że powierzchnia zagospodarowania terenu wg pozycji od 188 do 204 jest 

prawidłowa (2100m2), ponieważ wg naszych obliczeń z mapy projektowej ilość wykonanych 

utwardzeń powinien wynosić ok. 3200m2.  

5.Prosimy o informację czy oferent może sam zmieniać przedmiary pozycji w kosztorysie, jeśli 

zauważy znaczący błąd. 

6.Prosimy o informację czy oferent może edytować samodzielnie przedmiar, dodając pozycje, które 

wg niego nie są uwzględnione w załączonym przedmiarze, a ich brak będzie skutkował nieprawidłową 

wyceną inwestycji.  

7.Prosimy o informację czy na terenie zewnętrznym występują nawierzchnie utwardzone, które 

należy usunąć. Wg przedmiarów należy tylko wykonać wykopy i zutylizować ziemię, w przypadku 

usunięcia nawierzchni utwardzonych koszt wykonania ciągów komunikacyjnych wzrośnie, ponieważ 

koszt utylizacji gruzu jest znacząco droższy niż wywóz ziemi.  

8.Czy w przypadku gdy GW wykaże iż pozycje w przedmiarze zostały zaniżone, a fizycznie GW będzie 

musiał wykonać więcej, niż zakładały to obliczenia w przedmiarach,  to czy inwestor zwiększy 

wynagrodzenie z tytułu różnicy wynikającej z niewłaściwie policzonego przedmiaru?  

9.Prosimy o załączenie do dokumentacji projektowej zestawienia ilościowego konstrukcji stalowej.  

10.Wg pozycji nr 40 przedmiaru należy zamontować ruszty szczelinowe o szerokości 40cm oraz 

długości 150cm, po kontakcie z zaproponowanym przez Zamawiającego producentem, otrzymaliśmy 

informację, że minimalną szerokością rusztu jest 50cm, co daje nam 81 sztuk. Czy Zamawiający 

zgadza się na taką zmianę?  

11.Prosimy o wyjaśnienie dlaczego wg pozycji przedmiarowych od 189 do 190 pogłębiamy wykop 

pod nowoprojektowane nawierzchnie na grubość 30cm, a wg następnego działu łączna grubość 

podbudowy z nawierzchnią z kostki wynosi 58cm? Prosimy o korektę ilości wykopów lub o 

potwierdzenie, że jest to celowy zamysł i GW będzie się pogłębiał tylko na głębokość 30cm.   

12.Wg działu 5.7 podpunkt 5.7.1 opisu budowlanego należy zastosować izolację przeciwwodną z folii 

kubełkowej, prosimy o dodanie jej do przedmiaru.  

13.Wg działu nr 8 opisu budowlanego należy wykonać inne warstwy projektowanych podbudów, 

dróg i placów manewrowych niż wynika to z pozycji przedmiarowych od poz.196 do poz.204. Prosimy 

o informację, którymi danymi GW ma kierować się przy wycenie. 

14.Prosimy o informację czy do oferty należy dołączyć polisę OC (rozdział IV) czy promesę (pkt 15 

ppkt 5 SIWZ)? W przypadku załączenia polisy prosimy o modyfikację zapisu „opłaconą” na „wraz z 

dowodami opłacenia wymaganych składek” – często polisy opłacane są ratalnie. 



15.Zapisy w rozdziale IV dotyczące polisy odnoszą się do punktu 11.5a, który nie istnieje w SIWZ. 

Prosimy o korektę. 

16.Prosimy o informację czy wystarczającym będzie przedłożenie polisy OC związanej z prowadzoną 

działalnością czy wykonawca będzie musiał zawrzeć polisę pod kontrakt? 

17.Przez jaki okres należy utrzymywać polisę? W punkcie 15 ppkt 5 widnieje: „na okres zawieranej 

umowy i udzielonej gwarancji”, podczas gdy w umowie (par. 8 pkt 3)  mowa jest o okresie do odbioru 

końcowego. Nadmieniamy, iż wystarczającym jest posiadanie polisy na czas do odbioru końcowego, 

ponieważ nawet jeśli ewentualne szkody ujawnią się później to wykonawca odpowiada i tak z polisy 

obowiązującej w trakcie wykonywania zamówienia. 

18.Prosimy o zmniejszenie wysokości należytego wykonania umowy do 2%. Wskazujemy, iż możliwa 

do uzyskania marża na tym zadaniu oscyluje w wysokości 5-10%, zatem zabezpieczenie w tej 

wysokości powoduje utratę zysku już na samym początku realizacji zadania i spowoduje zwiększenie 

zaoferowanej kwoty. Naszym zdaniem zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% 

wartości zamówienia w wystarczający sposób zabezpiecza interes Zamawiającego. 

19.Prosimy o dopuszczenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci 

gwarancji ubezpieczeniowej . 

20.W punkcie 24 lit. c w celu przygotowania oferty wymaga się dołączenia „dokumentów, że 

oferowane prace odpowiadają wymaganiom  określonym przez Zamawiającego w SIWZ”. SIWZ nie 

określa jakie dokumenty należy załączyć. Prosimy o sprecyzowanie, bądź pozostanie tylko wymogu 

oświadczenia, że oferowane prace odpowiadają wymaganiom  określonym przez Zamawiającego w 

SIWZ. 

21.Zamawiający wymaga dołączenia dokumentu „warunki gwarancji”. Jakich informacji Zamawiający 

oczekuje w tym dokumencie? Czy wystarczającym będzie potwierdzenie, że warunki gwarancji 

zgodnie z umową”? 

22.Zamawiający przyznaje 10% punktów za „jakość techniczno-technologiczną”. Prosimy o 

sprecyzowanie tego kryterium poprzez klarowny opis sposobu przyznawania punktów (np. 1 pkt jeśli 

wykonawca zapewni/zaoferuje….. ; 2 punkty jeśli wykonawca zapewni/zaoferuje … itd.). Prosimy o 

informację czy na potwierdzenie tego kryterium należy dołączyć jakieś dokumenty? Jeśli tak, to jakie? 

23.Prosimy o obniżenie wymogu posiadania środków/zdolności kredytowej do 10%. 

24.§ 4 ust. 1 lit. a umowy: prosimy wskazać dokładnie zakończenie jakich robót skutkuje zapłatą 

pierwszej części wynagrodzenia. 

25.§ 5 ust. 5 Umowy - prosimy o zmianę terminu płatności z "do 30 dni" na: "do 14 dni",  

26.§ 6 ust. 3 Umowy - prosimy o dopisanie, że Inwestor wyrazi zgodę na wykonywanie robót przez 

podwykonawcę w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy zakresu robót wykonywanych 

przez podwykonawcę, wynagrodzenia należnego podwykonawcy oraz danych podwykonawcy lub 

kopii umowy 

27.§ 13 ust. 8 Umowy  - prosimy o zmianę zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji z 30 % 

Zabezpieczenia na 15%. 

28.Prosimy o możliwość wystawiania faktur częściowych 1 raz na miesiąc 



29.§ 10 pkt 7 lit c umowy – prosimy o sprecyzowanie zapisu „ Wykonawca nie zdoła ich usunąć w 

czasie odpowiednim”. Jak należy traktować termin „odpowiedni”? 

30.§ 11 ust. 1 lit. a Umowy - prosimy o następujące zmiany: 

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Inwestora, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca, w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia netto określonego w ust. 1 § 4 Umowy, 

- za nieterminowe wykonanie Przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia netto 

określonego w ust. 1 § 4 umowy za każdy dzień opóźnienia, 

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub wad zgłoszonych Wykonawcy w 

okresie gwarancji/rękojmi, w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia netto określonego w ust. 1 § 4 

umowy za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie 

wad. 

- za wykonanie prac z udziałem podwykonawców bez uzyskania pisemnej zgody Inwestora, o której 

mowa w § 6 ust. 3 niniejszej Umowy w wysokości 3 % wartości wynagrodzenia netto określonego w 

ust. 1 § 4 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku uzyskania zgody Inwestora. 

Dodatkowo, wszędzie tam gdzie widnieje termin „opóźnienie” prosimy o zmianę na „zwłoka”. 

Różnica między zwłoką a opóźnieniem sprowadza się do kwestii przyczyn niewykonania umówionej 

czynności w terminie. Opóźnienie to każde niewykonanie danej czynności w terminie. Zwłoka 

natomiast to kwalifikowana postać opóźnienia, bo łączy się z zawinieniem po stronie wykonawcy 

czynności. Zwracamy uwagę, że wykonawca nie może odpowiadać za niedotrzymanie terminu, które 

nie było od niego zależne 

31.Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o 2 tygodnie. Takie przedłużenie terminu pozwoli 

oferentowi na pozyskanie większej ilości wycen od podwykonawców, a w konsekwencji przełoży się 

na obniżenie zaoferowanej kwoty na wykonanie zadania. 

 

 


