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FORMULARZ PYTAŃ I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA 
NR ZP-PN 3/A2020/2021 

 
Generalny Wykonawca projektu pn.: Budowa kampusu Akademii Muzycznej 

imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą 
wewnętrzną i zewnętrzną przy ul. Chodkiewicza 9-11 w Bydgoszczy 

 

 

PYTANIE NR 1 (14.07.2021) 

Zgodnie z zapisami Rozdziału IX pkt 2.1.1. SWZ warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie 
środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 290.000.000 zł (słownie: 
dwieście dziewięćdziesiąt milionów złotych) w okresie nie wcześniej, niż na 3 miesiące przed terminem 
składania ofert. Z informacji zawartych w ogłoszeniu o zamówienie wynika, że szacunkowa całkowita 
wartość zamówienia bez VAT wynosi 220 mln PLN, a okres obowiązywania zamówienia wynosi 
03.10.2021 r. – 30.11.2023 r., tj. ok. 26 m-cy. W tej sytuacji wydaje się, że żądanie posiadania środków 
finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości 290 mln zł jest zbyt wygórowane i może ograniczać 
uczciwą konkurencję, poprzez zmniejszenie ilości wykonawców mogących ubiegać się o udzielenie 
zamówienia, spełniających ten warunek. Naszym zdaniem wystarczające byłoby posiadanie przed 
przystąpieniem do realizacji zamówienia środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości 
75 mln zł brutto. Kwota taka w zupełności wystarczałaby na sprawne rozpoczęcie realizacji zadania, 
zwłaszcza, że Zamawiające przewidział w projekcie umowy płatności miesięczne, które zapewnią 
Wykonawcy regularne wpływy środków finansowych. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o 
zmianę kwoty wymienionej w Rozdziale IX pkt 2.1.1. SWZ z 290.000.000 zł na 75.000.000 zł brutto. 
Poza tym prosimy o doprecyzowanie, czy powyższa kwota jest wartością netto, czy brutto. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 1 

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający zmienia kwotę określoną w Rozdziale IX pkt 
2.1.1. na kwotę 220 000 000 zł. 

 

PYTANIE NR 2 (14.07.2021) 

Zgodnie z zapisami Rozdziału IX pkt 2.1.2. SWZ warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie w 
każdym z ostatnich 3 (trzech) lat obrotowych (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w 
tym okresie) roczne przychody netto nie niższe niż 290.000.000 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt 
milionów złotych). Z informacji zawartych w ogłoszeniu o zamówienie wynika, że szacunkowa 
całkowita wartość zamówienia bez VAT wynosi 220 mln PLN, a okres obowiązywania zamówienia 
wynosi 03.10.2021 r. – 30.11.2023 r., tj. ok. 26 m-cy. Zatem średnia roczna wartość zamówienia wynosi 
ok. 100 mln PLN. W tej sytuacji wydaje się, że żądanie posiadania rocznych przychodów netto w 
wysokości nie mniejszej niż 290 mln zł jest zbyt wygórowane i może ograniczać uczciwą konkurencję, 
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poprzez zmniejszenie ilości wykonawców mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia, 
spełniających ten warunek. Naszym zdaniem wystarczające byłoby wykazanie się rocznymi 
przychodami netto w wysokości 75 mln zł. Kwota taka z pewnością zapewni sprawne rozpoczęcie 
realizacji zadania, zwłaszcza, że Zamawiające przewidział w projekcie umowy płatności miesięczne, 
które zapewnią Wykonawcy regularne wpływy środków finansowych. W związku z powyższym 
uprzejmie prosimy o zmianę kwoty wymienionej w Rozdziale IX pkt 2.1.2. SWZ z 290.000.000 zł na 
75.000.000 zł. 

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 2 

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający zmienia kwotę określoną w IX pkt 2.1.2. SWZ na 
kwotę 180 000 000 zł netto, co stanowi szacowaną wartość przychodów w ostatnim roku inwestycji. 

 

PYTANIE NR 3 (14.07.2021) 

Zgodnie z zapisami Rozdziału IX pkt 2.1.3. SWZ warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie 
opłaconej polisy ubezpieczeniowej OC, a w przypadku jej braku innego dokumentu, potwierdzającego, 
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia nie mniejszą 
niż 100 000 000,00 PLN (sto milionów złotych). Wydaje się, że żądanie posiadania ubezpieczenia na 
kwotę nie mniejszą niż 100 mln zł jest zbyt wygórowane i może ograniczać uczciwą konkurencję, 
poprzez zmniejszenie ilości wykonawców mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia, 
spełniających ten warunek. Naszym zdaniem wystarczające byłoby posiadanie ubezpieczenia na sumę 
50 mln zł. Kwota taka, stanowiąca ponad 20% wartości szacunkowej zamówienia, z pewnością 
zabezpieczy interesy Zamawiającego w zakresie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy. Opierając się 
na przetargach organizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, największego 
inwestora w Polsce, należy podkreślić, że GDDKiA żąda posiadania ubezpieczenia OC na sumę nie 
mniejszą niż 15% wartości zamówienia. Państwo żądacie posiadanie ubezpieczenia na kwotę 
stanowiącą ok. 45% szacunkowej wartości zamówienia, co jest zbyt wygórowanym warunkiem. W 
związku z powyższym uprzejmie prosimy o zmianę kwoty wymienionej w Rozdziale IX pkt 2.1.3. SWZ z 
100.000.000 zł na 50.000.000 zł. 

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 3 

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy Zamawiający zmienia kwotę określoną w IX pkt 2.1.3. SWZ na 
kwotę 50 000 000 zł. 

 

PYTANIE NR 4 (14.07.2021) 

Niniejszym w odniesieniu do wymagań treści SWZ, Rozdziału XV w postepowaniu pn.: „Budowa 
kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą 
wewnętrzną i zewnętrzną przy ul. Chodkiewicza 9-11 w Bydgoszczy” pkt 2, wnosimy o wydłużenie 
terminu składania ofert do dnia 10.09.2021 r. do godziny 10:00.  

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 4 

W odpowiedzi na sugestię Wykonawcy, Zamawiający zmienia termin składania ofert do dnia 
30.08.2021 r. do godziny 10:00. 
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PYTANIE NR 5 (14.07.2021) 

Niniejszym w odniesieniu do wymagań treści SWZ, Rozdziału IX w postepowaniu pn.: „Budowa 
kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą 
wewnętrzną i zewnętrzną przy ul. Chodkiewicza 9-11 w Bydgoszczy” Rozdział IX pkt 2 podpunkt 2.1., 
wnosimy o wyjaśnienie czy warunek określony jako, cyt.: „Zamawiający określa następujące warunki 
udziału w postępowaniu: 
2.1. w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej: 
2.1.1. posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 
290.000.000 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt milionów złotych) w okresie nie wcześniej, niż na 3 
miesiące przed terminem składania ofert.”, będzie uznany za spełniony przez Wykonawcę jeśli cyt.: 
„Wykonawca wykaże się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co 
najmniej 220.000.000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia milionów złotych) w okresie nie wcześniej, 
niż na 3 miesiące przed terminem składania ofert” ? Wnosimy o wyjaśnienie SWZ w tym zakresie i 
ewentualną modyfikację warunku udziału w postepowaniu zgodnie z powyższym zapytaniem poprzez 
nadanie mu poniższego brzmienia: 

„Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu: 

2.1. w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

2.1.1. posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 
220.000.000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia milionów złotych) w okresie nie wcześniej, niż na 3 
miesiące przed terminem składania ofert.”. 

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 5 

Odpowiedź Zamawiającego została zamieszczona w odpowiedzi nr 1. 

 

PYTANIE NR 6 (14.07.2021) 

Niniejszym w odniesieniu do wymagań treści SWZ, Rozdziału IX w postepowaniu pn.: „Budowa 
kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą 
wewnętrzną i zewnętrzną przy ul. Chodkiewicza 9-11 w Bydgoszczy” Rozdział IX pkt 2 podpunkt 
2.2.1.1., wnosimy o wyjaśnienie czy warunek określony jako, cyt.: 

„Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu: 

2.1. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: 

2.2.1. wykonanie w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), 

2.2.1.1. co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej polegającej na budowie co najmniej 1 (jednego) 
nowego budynku użyteczności publicznej należącego do klasy PKOB 

1261 z wyłączeniem: kina, domu kultury, wielozadaniowych sal wykorzystywanych głównie do 

celów rozrywkowych, kasyn, cyrków, sal tanecznych i dyskotek, estrad, budynków schronisk dla 
zwierząt, budynków ogrodów zoologicznych i botanicznych o wymaganych parametrach: 

- powierzchnia całkowita budynku nie mniejsza niż 10.000,00 m2, 

- wartości robót nie mniejszej, niż 100.000.000,00 zł brutto, 
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- obiekt oddano do użytkowania - wydano pozwolenie na użytkowanie, 

- obiekt posiada salę koncertową z minimum 300 miejscami siedzącymi i roboty obejmowały system 
akustyki Sali koncertowej 

- wykonane roboty oprócz robót konstrukcyjnych, ogólnobudowlanych i wykończeniowych 
obejmowały instalacje elektryczne, wod-kan, grzewcze, chłodnicze, wentylacji i klimatyzacji, sieci 
strukturalnej, sygnalizacji pożaru, kontroli dostępu, telewizji dozoru, multimedialne, elektroakustyki”, 
będzie uznany za spełniony przez Wykonawcę jeśli cyt.: „Wykonawca wykaże się wykonaniem 
inwestycji o wartości nie niższej niż 69 000 000 zł brutto w okresie nie wcześniej, niż na 11 lat przed 
terminem składania ofert należącego do grupy PKOB 126 lub też bez wskazywania odpowiedniej 
grupy/klasy PKOB” ? 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 6 

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (warunek 2.2.1.1. SWZ) Zamawiający zmienia 
brzmienie punktu na następujący: 

wykonanie w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), 

2.2.1.1. co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej polegającej na budowie co najmniej 1 
(jednego) nowego budynku użyteczności publicznej należącego do klasy PKOB 126 w 
następującym zakresie: PKOB 1261 - Ogólnodostępne obiekty kulturalne: sale koncertowe, 
opery, teatry, sale kongresowe, PKOB 1262 -  Muzea, galerie sztuki, biblioteki, PKOB 1263 – 
budynki szkół wyższych, PKOB 1264 – szpitale, PKOB 1265 - hale sportowe i gimnastyczne, 
kryte baseny, lodowiska o wymaganych parametrach: 

- powierzchnia całkowita budynku nie mniejsza niż 9.500,00 m2, 
- wartości robót nie mniejszej, niż 65.000.000,00 zł brutto, 
- obiekt oddano do użytkowania - wydano pozwolenie na użytkowanie, 
- obiekt posiada salę koncertową z minimum 300 miejscami siedzącymi i roboty   
obejmowały system akustyki Sali koncertowej 
- wykonane roboty oprócz robót konstrukcyjnych, ogólnobudowlanych i 
wykończeniowych obejmowały instalacje elektryczne, wod-kan, grzewcze, chłodnicze, 
wentylacji i klimatyzacji, sieci strukturalnej, sygnalizacji pożaru, kontroli dostępu, 
telewizji dozoru, multimedialne, elektroakustyki. 

 

PYTANIE NR 7 (14.07.2021) 

Niniejszym w odniesieniu do wymagań treści SWZ w postepowaniu pn.: „Budowa kampusu Akademii 
Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą wewnętrzną i 
zewnętrzną przy ul. Chodkiewicza 9-11 w Bydgoszczy” Rozdział IX pkt 2 podpunkt 2.2.1., wnosimy o 
wyjaśnienie czy warunek określony jako, cyt.: „W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie wymagania określone w pkt. 2.2.1. musi spełniać łącznie przynajmniej jeden uczestnik 
konsorcjum” nie stanowi naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równości w postępowaniu oraz nie 
niweczy sensu instytucji konsorcjum (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia)? Czy Zamawiający uznań za spełniony stawiany warunek, jeśli cyt.: „Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o zamówienie wymagania określone w pkt. 2.2.1. spełnią łącznie (z możliwością 
wykazania się np. spełnianiem po jednym z warunków przez każdego z uczestników konsorcjum)”? 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 7 

Zamawiający wyjaśnia, że  intencją Zamawiającego jest pozyskanie Wykonawcy, który będzie posiadać 
doświadczenia w realizacji inwestycji o minimalnych parametrach równych wskazanym w punkcie 2.2.1 
SWZ. Stąd Zamawiający oczekuje, aby przynajmniej jeden z konsorcjantów posiadał doświadczenie w 
budowie w/w budynku lub budynków, co nie zamyka drogi do tworzenia konsorcjum w ramach 
spełniania innych warunków udziału w postępowaniu. 
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PYTANIE NR 8 (14.07.2021) 

Niniejszym w odniesieniu do wymagań treści SWZ, Rozdziału IX w postepowaniu pn.: „Budowa 
kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą 
wewnętrzną i zewnętrzną przy ul. Chodkiewicza 9-11 w Bydgoszczy” ROZDZIAŁ IX pkt 2 podpunkt 
2.2.2.1, wnosimy o wyjaśnienie czy warunek (…) będzie uznany za spełniony przez Wykonawcę jeśli 
cyt.: „Wykonawca wykaże się posiadaniem osoby Dyrektora Budowy posiadającym wymagane 
doświadczenie przez Zamawiającego w grupie PKOB 126 lub też w ogóle bez wskazania odpowiedniej 
grupy PKOB” ? 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 8 

W zakresie warunku 2.2.2.1. SWZ Zamawiający zmienia treść na następujący zapis: 

(…) co najmniej 1 osobą zdolną do pełnienia funkcji Dyrektora Budowy, posiadającą: 

 Wykształcenie: Wyższe techniczne, 
 Doświadczenie zawodowe: doświadczenie zdobyte w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem 

terminu składania ofert na stanowisku Przedstawiciela Wykonawcy, Dyrektora Budowy, 
Menadżera Kontraktu, Inżyniera Kontraktu lub na stanowisku równoważnym, tj. 
odpowiedzialnym za kompleksowy nadzór nad organizacją i realizacją całości inwestycji w 
zakresie technicznym jak i formalno-prawnym i finansowym, w trakcie którego zarządzał 
realizacją minimum 1 inwestycji (przez okres minimum 50% okresu realizacji robót wskazanej 
inwestycji) w zakresie budowy nowego obiektu o niżej wymienionych parametrach (dla każdej 
ze wskazanych inwestycji): budynek użyteczności publicznej należący do klasy PKOB 126 w 
następującym zakresie: PKOB 1261 - Ogólnodostępne obiekty kulturalne: sale koncertowe, 
opery, teatry, sale kongresowe, PKOB 1262 -  Muzea, galerie sztuki, biblioteki, PKOB 1263 – 
budynki szkół wyższych, PKOB 1264 – szpitale, PKOB 1265 - hale sportowe i gimnastyczne, 
kryte baseny, lodowiska, o wymaganych parametrach: 

- powierzchnia całkowita nie mniejsza niż 9.500,00 m2, 

- wartość robót nie mniejsza, niż 65.000.000,00 zł brutto, 

- obiekt oddano do użytkowania - wydano pozwolenie na użytkowanie. 

 

PYTANIE NR 9 (14.07.2021) 

Niniejszym w odniesieniu do wymagań treści SWZ, Rozdziału IX w postepowaniu pn.: „Budowa 
kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą 
wewnętrzną i zewnętrzną przy ul. Chodkiewicza 9-11 w Bydgoszczy” ROZDZIAŁ IX pkt 2 podpunkt 
2.2.2.2, wnosimy o wyjaśnienie czy warunek będzie uznany za spełniony przez Wykonawcę jeśli cyt.: 
„Wykonawca wykaże się posiadaniem osoby Kierownika Budowy posiadającym wymagane 
doświadczenie przez Zamawiającego w grupie PKOB 126 lub też w ogóle bez wskazania odpowiedniej 
klasy PKOB” ? 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 9 

W zakresie warunku 2.2.2.2. SWZ Zamawiający zmienia treść na następujący zapis: 

(…) co najmniej 1 osobą zdolną do pełnienia funkcji Kierownika budowy, posiadającą: 

 Uprawnienia budowlane: do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej, 

 Doświadczenie zawodowe: osoba ta posiada minimum 10 letnie doświadczenie zawodowe w 
pełnieniu funkcji Kierownika budowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
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budowlane (Dz. U. 2020 r., poz. 471), i pełniła funkcję Kierownika budowy (przez okres co 
najmniej 50% okresu realizacji robót dla wskazanej Inwestycji) na minimum 1 inwestycji z 
zakresu budowy nowego obiektu lub rozbudowy lub nadbudowy lub przebudowy istniejącego 
obiektu o niżej wymienionych parametrach (w zakresie każdej ze wskazanej inwestycji): 
budynek użyteczności publicznej należący do klasy PKOB 126 w następującym zakresie: PKOB 
1261 - Ogólnodostępne obiekty kulturalne: sale koncertowe, opery, teatry, sale kongresowe, 
PKOB 1262 -  Muzea, galerie sztuki, biblioteki, PKOB 1263 – budynki szkół wyższych, PKOB 
1264 – szpitale, PKOB 1265 - hale sportowe i gimnastyczne, kryte baseny, lodowiska, o 
wymaganych parametrach 

- powierzchnia całkowita nie mniejsza niż 9.500,00 m2, 

- wartość robót nie mniejsza, niż 65.000.000,00 zł brutto, 

- obiekt oddano do użytkowania - wydano pozwolenie na użytkowanie, a wskazana osoba 
pełniła funkcję Kierownika budowy w czasie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie. 

PYTANIE NR 10 (14.07.2021) 

Niniejszym w odniesieniu do wymagań treści SWZ, Rozdziału IX w postepowaniu pn.: „Budowa 
kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą 
wewnętrzną i zewnętrzną przy ul. Chodkiewicza 9-11 w Bydgoszczy” ROZDZIAŁ IX pkt 2 podpunkt 
2.2.2.3, wnosimy o wyjaśnienie czy warunek będzie uznany za spełniony przez Wykonawcę jeśli cyt.: 
„Wykonawca wykaże się posiadaniem osoby Kierownika robót ogólnobudowlanych posiadającym 
wymagane doświadczenie przez Zamawiającego w grupie PKOB 126 lub też w ogóle bez wskazania 
odpowiedniej klasy/grupy PKOB, a powierzchnia całkowita wynosić będzie nie mniej niż 9 500 m2 i 
wartość tych robót będzie nie mniejsza niż 100 000 000 zł bez wskazywania, iż chodzi o wartość robót 
konstrukcyjno – budowlanych i wykończeniowych? 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 10 

W zakresie warunku 2.2.2.3. SWZ Zamawiający zmienia treść na następujący zapis: 

(…) co najmniej 1 osobą zdolną do pełnienia funkcji Kierownika robót ogólnobudowlanych, 
posiadającą: 

 Uprawnienia budowlane: do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej, 

 Doświadczenie zawodowe osoba ta posiada minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w 
pełnieniu funkcji Kierownika robót i pełniła funkcję Kierownika Budowy lub Kierownika robót 
w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r., poz. 471), (przez okres co najmniej minimum 50% okresu 
realizacji robót dla wskazanej Inwestycji) na minimum 1 inwestycji z zakresu budowy nowego 
obiektu lub rozbudowy lub nadbudowy lub przebudowy istniejącego obiektu o niżej 
wymienionych parametrach (w zakresie każdej ze wskazanej inwestycji): budynek użyteczności 
publicznej należący do klasy PKOB 126 w następującym zakresie: PKOB 1261 - 
Ogólnodostępne obiekty kulturalne: sale koncertowe, opery, teatry, sale kongresowe, PKOB 
1262 -  Muzea, galerie sztuki, biblioteki, PKOB 1263 – budynki szkół wyższych, PKOB 1264 – 
szpitale, PKOB 1265 - hale sportowe i gimnastyczne, kryte baseny, lodowiska, o wymaganych 
parametrach 

- powierzchnia całkowita nie mniejsza niż 9.500,00 m2, 

- wartość robót konstrukcyjno- budowlanych i wykończeniowych nie mniejsza niż 
32.500.000,00 zł brutto, 

- obiekt oddano do użytkowania - wydano pozwolenie na użytkowanie. 
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PYTANIE NR 11 (14.07.2021) 

Niniejszym w odniesieniu do wymagań treści SWZ, Rozdziału IX w postepowaniu pn.: „Budowa 
kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą 
wewnętrzną i zewnętrzną przy ul. Chodkiewicza 9-11 w Bydgoszczy” ROZDZIAŁ IX pkt 2 podpunkt 
2.2.2.4, wnosimy o wyjaśnienie czy warunek będzie uznany za spełniony przez Wykonawcę jeśli cyt.: 
„Wykonawca wykaże się posiadaniem osoby Kierownika robót sanitarnych posiadającym wymagane 
doświadczenie przez Zamawiającego w grupie PKOB 126 lub też w ogóle bez wskazania odpowiedniej 
grupy PKOB, a powierzchnia całkowita będzie wynosić nie mniej niż 9 5000 m2 i wartość tych robót 
będzie nie mniejsza niż 100 000 000 zł bez wskazywania, iż chodzi o wartość robót sanitarnych? 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 11 

W zakresie warunku 2.2.2.4. SWZ Zamawiający zmienia treść na następujący zapis: 

(…) co najmniej 1 osobą zdolną do pełnienia funkcji Kierownika robót sanitarnych, posiadającą: 

 Uprawnienia budowlane: do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. 

 Doświadczenie zawodowe: osoba ta posiada minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w 
pełnieniu funkcji Kierownika robót i pełniła funkcję Kierownika Robót Sanitarnych w 
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r ., poz. 471) na 
minimum 1 inwestycji (przez okres minimum 50% okresu realizacji całości robót dla wskazanej 
Inwestycji)), w zakresie budowy nowego obiektu lub rozbudowy lub nadbudowy lub 
przebudowy istniejącego obiektu o niżej wymienionych parametrach (w zakresie każdej ze 
wskazanych inwestycji): budynek użyteczności publicznej należący do klasy PKOB 126 w 
następującym zakresie: PKOB 1261 - Ogólnodostępne obiekty kulturalne: sale koncertowe, 
opery, teatry, sale kongresowe, PKOB 1262 -  Muzea, galerie sztuki, biblioteki, PKOB 1263 – 
budynki szkół wyższych, PKOB 1264 – szpitale, PKOB 1265 - hale sportowe i gimnastyczne, 
kryte baseny, lodowiska, o wymaganych parametrach: 

- powierzchnia całkowita nie mniejsza niż 9.500,00 m2, 

- wartość robót sanitarnych nie mniejsza niż 13.000.000,00 zł brutto, 

- obiekt oddano do użytkowania - wydano pozwolenie na użytkowanie. 

 

PYTANIE NR 12 (14.07.2021) 

Niniejszym w odniesieniu do wymagań treści SWZ, Rozdziału IX w postepowaniu pn.: „Budowa 
kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą 
wewnętrzną i zewnętrzną przy ul. Chodkiewicza 9-11 w Bydgoszczy” ROZDZIAŁ IX pkt 2 podpunkt 
2.2.2.5, wnosimy o wyjaśnienie czy warunek będzie uznany za spełniony przez Wykonawcę jeśli cyt.: 
„Wykonawca wykaże się posiadaniem osoby Kierownika robót elektrycznych posiadającym wymagane 
doświadczenie przez Zamawiającego w grupie PKOB 126 lub też w ogóle bez wskazania odpowiedniej 
grupy PKOB, a powierzchnia całkowita wynosić będzie 9 500 m2 i wartość tych robót będzie nie 
mniejsza niż 100 000 000 zł bez wskazywania, iż chodzi o wartość robót elektrycznych (błędnie 
wskazano roboty sanitarne), a ponadto kierownik ten wykazywałby się doświadczeniem w realizacji na 
oddzielnej inwestycji, na której zastosowano i uruchomiono instalację fotowoltaiczną (bez potrzeby 
wypełniania pozostałych warunków? 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 12 

W zakresie warunku 2.2.2.5. SWZ Zamawiający zmienia treść na następujący zapis: 
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(…) co najmniej 1 osobą zdolną do pełnienia funkcji Kierownika robót elektrycznych posiadającą: 

 Uprawnienia budowlane: uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. 

 Doświadczenie zawodowe: osoba ta posiada minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w 
pełnieniu funkcji Kierownika robót i pełniła funkcję Kierownika Robót Elektrycznych w 
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r ., poz. 471) na 
minimum 1 inwestycji (przez okres minimum 50% okresu realizacji całości robót dla wskazanej 
Inwestycji), w zakresie budowy nowego obiektu lub rozbudowy lub nadbudowy lub 
przebudowy istniejącego obiektu o niżej wymienionych parametrach (w zakresie każdej ze 
wskazanych Inwestycji): budynek użyteczności publicznej należący do klasy PKOB 126 w 
następującym zakresie: PKOB 1261 - Ogólnodostępne obiekty kulturalne: sale koncertowe, 
opery, teatry, sale kongresowe, PKOB 1262 -  Muzea, galerie sztuki, biblioteki, PKOB 1263 – 
budynki szkół wyższych, PKOB 1264 – szpitale, PKOB 1265 - hale sportowe i gimnastyczne, 
kryte baseny, lodowiska, o wymaganych parametrach: 

- powierzchnia całkowita nie mniejsza niż 9.500,00 m2, 

- wartość robót sanitarnych nie mniejsza niż 13.000.000,00 zł brutto, 

- w obiekcie zastosowano i uruchomiono instalację fotowoltaiczną, 

- obiekt oddano do użytkowania - wydano pozwolenie na użytkowanie. 

 

PYTANIE NR 13 (14.07.2021) 

Niniejszym w odniesieniu do wymagań treści SWZ, Rozdziału IX w postepowaniu pn.: „Budowa 
kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą 
wewnętrzną i zewnętrzną przy ul. Chodkiewicza 9-11 w Bydgoszczy” ROZDZIAŁ IX pkt 2 podpunkt 
2.2.2.6, wnosimy o wyjaśnienie czy warunek będzie uznany za spełniony przez Wykonawcę jeśli cyt.: 
„Wykonawca wykaże się posiadaniem osoby Kierownika robót telekomunikacyjnych posiadającym 
wymagane doświadczenie przez Zamawiającego w grupie PKOB 126 lub też w ogóle bez wskazania 
odpowiedniej grupy/klasy PKOB, a powierzchnia całkowita tych robót wynosić będzie nie mniej niż 9 
500 m2, bez wskazywania na wartość robót niskoprądowych? 

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 13 

W zakresie warunku 2.2.2.6. SWZ Zamawiający zmienia treść na następujący zapis: 

(…) co najmniej 1 osobą zdolną do pełnienia funkcji Kierownika robót telekomunikacyjnych 
(niskoprądowych) posiadającą: 

 Uprawnienia budowlane: uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci instalacji i 
urządzeń telekomunikacyjnych w zakresie telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej 
bez ograniczeń. 

 Doświadczenie zawodowe: osoba ta posiada minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w 
pełnieniu funkcji Kierownika robót i pełniła funkcję Kierownika Robót Telekomunikacyjnych w 
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r., poz. 471), i pełniła 
funkcję Kierownika budowy (przez okres co najmniej 50% okresu realizacji robót dla wskazanej 
Inwestycji) na minimum 1 inwestycji z zakresu budowy nowego obiektu lub rozbudowy lub 
nadbudowy lub przebudowy istniejącego obiektu o niżej wymienionych parametrach (w 
zakresie każdej ze wskazanej inwestycji): budynek użyteczności publicznej należący do klasy 
PKOB 126 w następującym zakresie: PKOB 1261 - Ogólnodostępne obiekty kulturalne: sale 
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koncertowe, opery, teatry, sale kongresowe, PKOB 1262 -  Muzea, galerie sztuki, biblioteki, 
PKOB 1263 – budynki szkół wyższych, PKOB 1264 – szpitale, PKOB 1265 - hale sportowe i 
gimnastyczne, kryte baseny, lodowiska, o wymaganych parametrach 

- powierzchnia całkowita nie mniejsza niż 9.500,00 m2, 

- wartość robót nie mniejsza, niż 6.500.000,00 zł brutto, 

- obiekt oddano do użytkowania - wydano pozwolenie na użytkowanie. 

 

PYTANIE NR 14 (14.07.2021) 

Niniejszym w odniesieniu do wymagań treści SWZ, Rozdziału IX w postepowaniu pn.: „Budowa 
kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą 
wewnętrzną i zewnętrzną przy ul. Chodkiewicza 9-11 w Bydgoszczy” ROZDZIAŁ IX pkt 2 podpunkt 
2.2.2.7, wnosimy o wyjaśnienie czy warunek będzie uznany za spełniony przez Wykonawcę jeśli cyt.: 
„Wykonawca wykaże się posiadaniem osoby Kierownika robót elektroakustycznych posiadającym 
wymagane doświadczenie przez Zamawiającego w grupie PKOB 126 lub też w ogóle bez wskazania 
odpowiedniej grupy PKOB? 

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 14 

W zakresie warunku 2.2.2.7. SWZ Zamawiający zmienia treść na następujący zapis: 

(…) co najmniej 1 osobą zdolną do pełnienia funkcji Kierownika robót elektroakustycznych posiadającą- 

 Wykształcenie : wyższe techniczne w specjalności akustyka lub inżynieria dźwięku 
 Doświadczenie zawodowe: osoba ta posiada minimum 10-letnie doświadczenie w pełnieniu 

funkcji kierownika robót elektroakustycznych lub kierownika projektu kierującego pracami 
polegającymi na instalacji i uruchomieniu systemu elektroakustycznego w obiektach kultury 
liczone jako suma czasu pełnienia takiej funkcji, i który w okresie ostatnich 10 lat przed dniem 
złożenia oferty kierował pracami polegającymi na instalacji i uruchomieniu systemu 
elektroakustycznego dla co najmniej 1 obiektu użyteczności publicznej należącego do klasy 
PKOB 126 w następującym zakresie: PKOB 1261 - Ogólnodostępne obiekty kulturalne: sale 
koncertowe, opery, teatry, sale kongresowe, PKOB 1262 -  Muzea, galerie sztuki, biblioteki, 
PKOB 1263 – budynki szkół wyższych, PKOB 1264 – szpitale, PKOB 1265 - hale sportowe i 
gimnastyczne, kryte baseny, lodowiska, posiadającego minimum dwie sale koncertowe lub 
teatralne i reżysernię studia nagrań, z wymogiem: 

- obiekt oddano do użytkowania - wydano pozwolenie na użytkowanie. 

 

PYTANIE NR 15 (14.07.2021) 

Niniejszym w odniesieniu do wymagań treści SWZ, Rozdziału IX w postepowaniu pn.: „Budowa 
kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą 
wewnętrzną i zewnętrzną przy ul. Chodkiewicza 9-11 w Bydgoszczy” ROZDZIAŁ IX pkt 2 podpunkt 
2.2.2.8, wnosimy o wyjaśnienie czy warunek będzie uznany za spełniony przez Wykonawcę jeśli cyt.: 
„Wykonawca wykaże się posiadaniem osoby Kierownika robót mechaniki scenicznej posiadającym 
wymagane doświadczenie przez Zamawiającego w grupie PKOB 126 lub też w ogóle bez wskazania 
odpowiedniej grupy PKOB? 
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ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 15 

W zakresie warunku 2.2.2.8. SWZ Zamawiający zmienia treść na następujący zapis: 

(…) co najmniej 1 osobą zdolną do pełnienia funkcji Kierownika robót mechaniki scenicznej, 
posiadającą: 

 Uprawnienia : dozoru technicznego do konserwacji maszyn i urządzeń transportu bliskiego w 
kategorii W (wciągarki i wciągniki) oraz DZ (dźwigniki) 

 Doświadczenie zawodowe: osoba ta posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w 
pełnieniu funkcji specjalisty ds. mechaniki scenicznej lub kierownika projektu kierującego 
pracami polegającymi na instalacji i uruchomieniu systemu mechaniki scenicznej w obiektach 
kultury liczone jako suma czasu pełnienia takiej funkcji, i który w okresie ostatnich 5 lat przed 
dniem złożenia oferty pełnił funkcję specjalisty lub kierował pracami polegającymi na dostawie 
wraz montażem i uruchomieniem dla co najmniej 1 obiektu użyteczności publicznej należącego 
do klasy PKOB 126 w następującym zakresie: PKOB 1261 - Ogólnodostępne obiekty 
kulturalne: sale koncertowe, opery, teatry, sale kongresowe, PKOB 1262 -  Muzea, galerie 
sztuki, biblioteki, PKOB 1263 – budynki szkół wyższych, PKOB 1264 – szpitale, PKOB 1265 - 
hale sportowe i gimnastyczne, kryte baseny, lodowiska, urządzeń mechaniki scenicznej 
górnej oraz mechaniki dolnej, z wymogiem: 

- obiekt oddano do użytkowania - wydano pozwolenie na użytkowanie. 

 

PYTANIE NR 16 (14.07.2021) 

Niniejszym w odniesieniu do wymagań treści SWZ, Rozdziału IX w postepowaniu pn.: „Budowa 
kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą 
wewnętrzną i zewnętrzną przy ul. Chodkiewicza 9-11 w Bydgoszczy” ROZDZIAŁ IX pkt 2 podpunkt 
2.2.2.9, wnosimy o wyjaśnienie czy warunek będzie uznany za spełniony przez Wykonawcę jeśli cyt.: 
„Wykonawca wykaże się posiadaniem osoby Kierownika robót adaptacji akustycznej posiadającym 
wymagane doświadczenie przez Zamawiającego w grupie PKOB 126 lub też w ogóle bez wskazania 
odpowiedniej grupy PKOB? 

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 16 

W zakresie warunku 2.2.2.9. SWZ Zamawiający zmienia treść na następujący zapis: 

(…)co najmniej 1 osobą zdolną do pełnienia funkcji Kierownika robót adaptacji akustycznej posiadającą: 

 Wykształcenie: wyższe wykształcenie techniczne. 
 Doświadczenie zawodowe: osoba ta posiada minimum 10-letnie doświadczenie w pełnieniu 

funkcji kierownika robót adaptacji akustycznej lub kierownika projektu kierującego pracami 
polegającymi na wykonaniu robót adaptacji akustycznej obejmującego dostawę i montaż 
ustrojów pochłaniających, rezonujących, odbijających oraz dyfuzorów dla co najmniej 1 
obiektu użyteczności publicznej należącego do klasy PKOB 126 w następującym zakresie: 
PKOB 1261 - Ogólnodostępne obiekty kulturalne: sale koncertowe, opery, teatry, sale 
kongresowe, PKOB 1262 -  Muzea, galerie sztuki, biblioteki, PKOB 1263 – budynki szkół 
wyższych, PKOB 1264 – szpitale, PKOB 1265 - hale sportowe i gimnastyczne, kryte baseny, 
lodowiska, posiadającego minimum dwie sale koncertowe lub teatralne i reżysernię studia 
nagrań, z wymogiem: 

- obiekt oddano do użytkowania - wydano pozwolenie na użytkowanie. 
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PYTANIE NR 17 (14.07.2021) 

Niniejszym w odniesieniu do wymagań treści SWZ, Rozdziału XIX w postepowaniu pn.: „Budowa 
kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą 
wewnętrzną i zewnętrzną przy ul. Chodkiewicza 9-11 w Bydgoszczy” 3 lit. d strona 33 SWZ akapit 
ostatni w zakresie cyt.: „Zamawiający w podkryteriach X1, X2, X3, X4, X5 nie dopuszcza wskazania osób 
innych, niż wskazane dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu zgodnie z rozdziałem IX 
Specyfikacji Warunków Zamówienia”, wnosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści możliwość 
wskazania innych osób, niż wskazane dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu zgodnie z 
rozdziałem IX Specyfikacji Warunków Zamówienia? Wnosimy o wyjaśnienie SWZ w tym zakresie i 
ewentualną modyfikację warunku udziału w postepowaniu zgodnie z powyższym zapytaniem poprzez 
nadanie mu poniższego brzmienia: 

„Zamawiający w podkryteriach X1, X2, X3, X4, X5 dopuszcza wskazanie osób innych, niż wskazane dla 
spełnienia warunku udziału w postępowaniu zgodnie z rozdziałem IX Specyfikacji Warunków 
Zamówienia i nie muszą spełniać warunków udziału”. 

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 17 

Intencją Zamawiającego jest, aby premiować doświadczenie zespołu Wykonawcy (a nie właściwość 
Wykonawcy). Zdaniem Zamawiającego jedynym sposobem na skorzystanie z dodatkowego 
doświadczenia członków zespołu Wykonawcy jest zagwarantowanie, aby byli oni obecni przy realizacji 
inwestycji na wskazanych stanowiskach. W momencie wskazania dwóch osób do tej samej funkcji w 
projekcie pojawiłby się problem z podziałem kompetencji i rzeczywistym zaangażowaniem 
doświadczonych członków zespołu. 

Zamawiający wskazuje, że dodatkowe doświadczenie Wykonawcy jest warunkiem fakultatywnym i w 
żaden sposób nie ogranicza dostępu do postępowania mniej doświadczonych pracowników (o ile 
spełnią wymagania określone w punkcie 2.2.2 SWZ).  

W związku z tym Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie. 

 

PYTANIE NR 18 (14.07.2021 oraz 15.07.2021) 

Wniosek o zmianę zapisów punktów SWZ 2.1.1 – 2.1.3 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 18 

Odpowiedź Zamawiającego została umieszczona w odpowiedziach 1-3 

 

PYTANIE NR 19 (14.07.2021 oraz 15.07.2021) 

Wniosek o zmianę zapisów punktów SWZ  2.2.1 oraz  2.2.2.1 – 2.2.2.6 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 19 

Odpowiedź Zamawiającego została umieszczona w odpowiedziach 6 oraz 8-13 
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PYTANIE NR 20 (14.07.2021 oraz 15.07.2021) 

Wniosek o zmianę zapisów dotyczących oceny podkryteriów X1-X5 – dopuszczenie osób innych niż 
wskazane dla spełniania warunku udziału w postępowaniu. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 20 

Odpowiedź Zamawiającego została umieszczona w odpowiedzi nr 17 

 

PYTANIE NR 21 (15.07.2021) 

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu ust.12  § 7. WYNAGRODZENIE GENERALNEGO WYKONAWCY ORAZ 
PŁATNOŚCI wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 21 

Zamawiający wprowadza zmianę do wzoru umowy zgodnie z sugestią Wykonawcy: 

„12. Począwszy od drugiej wystawionej przez GW faktury VAT, do każdej wystawionej  faktury   
dołączone będą oświadczenia Podwykonawców wykonujących roboty objęte tą fakturą 
potwierdzające, że wynagrodzenie należne im i wymagalne od GW na koniec poprzedniego miesiąca 
zostało zapłacone. Dodatkowo do każdej faktury wystawionej przez GW zostanie dołączone 
oświadczenie własne o dokonaniu zapłaty wymagalnych należności dla Podwykonawców. Wymóg ten 
dotyczy także Dalszych Podwykonawców.” 

 

PYTANIE NR 22 (15.07.2021) 

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu ust.7 Rozdziału V. Opis przedmiotu zamówienia.  
 Z zapisu :   
"7. Zamawiający organizuje wizję lokalną, celem pozyskania przez wykonawców wszelkich 
danych, które mogą być przydatne do przygotowania oferty oraz realizacji i rozliczenia 
przedmiotu umowy. Wizja lokalna odbędzie się 16.07.2021 r. o godz. 10:00. Miejsce zebrania: 
działka nr 1/10 w Bydgoszczy. Zamawiający informuje jednocześnie, iż wizja lokalna stanowi 
wiążący element SWZ w rozumieniu art. 226 ust 18 ustawy Pzp. Koszt uczestnictwa w wizji 
lokalnej ponosi wykonawca." 
Na zapis :  
"7. Zamawiający organizuje wizję lokalną, celem pozyskania przez wykonawców wszelkich danych, 
które mogą być przydatne do przygotowania oferty oraz realizacji i rozliczenia przedmiotu umowy. 
Wizja lokalna odbędzie się 16.07.2021 r. o godz. 10:00. Miejsce zebrania: działka nr 1/10 w Bydgoszczy. 
Zamawiający informuje jednocześnie, iż wizja lokalna stanowi wiążący element SWZ w rozumieniu art. 
226 ust.1 pkt.18 ustawy Pzp. Koszt uczestnictwa w wizji lokalnej ponosi wykonawca." 
 
Wskazać należy, iż zapis zdania drugiego ust.7 zawiera aktualnie treść :  
„ (…) Zamawiający informuje jednocześnie, iż wizja lokalna stanowi wiążący element SWZ w rozumieniu 
art. 226 ust 18 ustawy Pzp(…) ” 
i jest wadliwy bowiem w art. 226 ustawy Pzp brak jest zapisu ust.18 

 

 

 

 



str. 13 
 

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 22 

Zamawiający zmienia treść SWZ w Rozdziale V ustęp 7 na następującą: 

Zamawiający organizuje wizję lokalną, celem pozyskania przez wykonawców wszelkich danych, które 
mogą być przydatne do przygotowania oferty oraz realizacji i rozliczenia przedmiotu umowy. Wizja 
lokalna odbędzie się 16.07.2021 r. o godz. 10:00 oraz w drugim terminie 29.07.2021 r. o godz. 10:00. 
Wykonawca może wybrać jeden z dwóch wskazanych terminów wizji lokalnej. Miejsce zebrania: 
działka nr 1/10 w Bydgoszczy. Zamawiający informuje jednocześnie, iż wizja lokalna stanowi wiążący 
element SWZ w rozumieniu art. 226 ust 1 pkt. 18 ustawy Pzp. Koszt uczestnictwa w wizji lokalnej ponosi 
wykonawca. 

Zamawiający zmienia treść SWZ w Rozdziale V dodając ustęp 8 w następującej treści: 

Protokół z udziału w wizji lokalnej zostanie potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego 
podczas wizji. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 13 do SWZ. Protokół z udziału w wizji lokalnej 
poświadczony przez Zamawiającego musi stanowić załącznik do oferty Wykonawcy.  

 

PYTANIE NR 23 (15.07.2021) 

Wniosek o zmianę zapisu Zapis ust.12  § 7. WYNAGRODZENIE GENERALNEGO WYKONAWCY ORAZ 
PŁATNOŚCI wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 23 

Odpowiedź Zamawiającego została umieszczona w odpowiedzi 21 

 

PYTANIE NR 24 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie określenia wysokości sumy gwarancyjnej w 
polisie OC. Z 

Zapisy SWZ (Rozdział IX, pkt 2.1.3.) oraz Załącznik nr 14 do Książki Projektu (pomijając rozbieżność co 
do polisy ogólnej OC Wykonawcy a polisy dedykowanej pod kontrakt) wskazują kwotę 100.000.000,00 
zł.  

Natomiast zapisy punktu 16.2.c Książki Projektu wymieniają dwie wysokości sumy gwarancyjnej polisy 
OC, tj. 50.000.000,00 zł w okresie realizacji prac oraz 20.000.000,00 zł w okresie obowiązywania 
gwarancji. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 23 

Odpowiedź Zamawiającego została umieszczona w odpowiedzi 3 

 

PYTANIE NR 25 

Wykonawca wnosi o jednoznaczne potwierdzenie w kontekście zapisów SWZ oraz Książki Projektu, że 
Zamawiający wymaga polisy OC dedykowanej po kontrakt, której okres obowiązywania obejmuje czas 
realizacji przedmiotu umowy. 

 



str. 14 
 

Jednocześnie mając na względzie ekspozycję na ryzyko, wartość prac kontraktowych, obowiązek 
ubezpieczenia robót kontraktowych w zakresie polisy CAR/EAR Wykonawca wnosi o zmniejszenie 
wysokości sumy gwarancyjnej w ramach dedykowanej pod kontrakt polisy OC do 50.000.000,00 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

Taka modyfikacja z jednej strony w sposób należyty zabezpieczy interesy ubezpieczeniowe 
Zamawiającego( chronione także polisą CAR/EAR) a pozwoli uniknąć wykonawcom generowania 
kosztów nieadekwatnych do istniejących zagrożeń związanych z realizacją przedmiotu umowy, którymi 
to kosztami w efekcie będzie obciążony Zamawiający. Koszty te będą bowiem musiały być ujęte w cenie 
ofert.   

Ponadto Wykonawca z tych samych przyczyn wnioskuje o obniżenie limitu dla szkód wyrządzonych 
pracownikom do wysokości 10.000.000,00 zł, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 

PYTANIE NR 26 

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie i wyjaśnienie treści punktu 2 Załącznika nr 14 do Książki Projektu, 
zgodnie z którym Wykonawca ma obowiązek zawarcia polisy OC dedykowanej pod kontrakt z sumą 
gwarancyjną 50.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w okresie 
realizacji prac.  

Natomiast w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest posiadać 
ogólną polisę OC z sumą gwarancyjną 20.000.000,00 zł, którą będzie odnawiał co roku do czasu 
wygaśnięcia okresu gwarancji i rękojmi i przekazywał Zamawiającemu kopie polis wraz z 
potwierdzeniem opłacenia składki/rat składek na 15 dni przed ekspiracją aktualnej polisy. 

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 25 ORAZ 26 

Zamawiający w oddzielnym zestawie odpowiedzi zmodyfikuje zapisy Załącznika nr 14 do Książki 
Projektu stosownie do zapisów pkt. 16.2.1.c Książki Projektu. 

 

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO NR 1 z dnia 19.07.2021 

Zamawiający informuje, że zmiany wynikające z pytań Wykonawców (złożonych do dnia 15.07.2021) 
zostaną niezwłocznie umieszczone w ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Do czasu 
publikacji ogłoszenia treść SWZ pozostaje niezmieniona. 

 

 

 

 

 


