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AUTOKOREKTA ZAMAWIAJĄCEGO 
Zamawiający wprowadza korektę do Załącznika nr 4 do Opisu Przedmiotu Zamówienia zmieniając plik „STWiORB- 
elektroakustyka - v.3.pdf” zgodnie z erratą załączoną do niniejszego formularza oraz wprowadza korektę do 
Załącznika nr 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia zmieniając plik „AKMB_PW_TS_OPIS – v.2.pdf” zgodnie z erratą 
załączoną do niniejszego formularza. 
 
PYTANIE NR 258 (12.08.2021) 
W treści SWZ Zamawiający przewidział fakultatywne przesłanki wykluczenia jedynie na podstawie art. 109 ust. 1 
pkt 4 ustawy PZP. (rozdz. XVII ust. 2 lit. a) SWZ). Wątpliwość budzi treść oświadczenia jakie ma być złożone przez 
oferenta z dokumentami na wezwanie zamawiającego w przypadku uznania jego oferty jako najkorzystniejszej.  
Oświadczenie brzmi:  
„….2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art.109 ust.1 pkt 4)-8) i pkt.10 
ustawy …”  
Prosimy o potwierdzenie , że Zamawiający nie przewiduje podstawy wykluczenia na podstawie Art. 109 ust.1 pkt 5 
i pkt 7 i pkt 10 ustawy Pzp zgodnie z zapisami SWZ, zaś w treści ww. oświadczenia popełniono pomyłkę pisarską. 
Jeśli Zamawiający nie przewiduje ww. podstawy wykluczenia prosimy o korektę zapisów w wymaganym do złożenia 
na wezwanie oświadczeniu , aby było zgodne z zapisami SWZ 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 258 
Zamawiający koryguje treść załącznika nr 4a do SWZ zgodnie z plikiem załączonym do niniejszej odpowiedzi. 
 
PYTANIE NR 259 (17.08.2021) 
W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 13.08 nr 157 ponownie prosimy o stosowną korektę załącznika, bowiem w 
aktualnej formie przesłanki wykluczenia art. 109 PZP ujęte w SWZ i te ujęte w załączniku są różne. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 259 
Zamawiający koryguje treść załącznika nr 4a do SWZ zgodnie z plikiem załączonym do niniejszej odpowiedzi. 
Zamawiający koryguje treść Rozdziału X pkt. 2 ppkt. f SWZ w przedmiotowym zakresie.  
 
PYTANIE NR 260 (02.09.2021) 
Zamawiający zamieszcza w załącznikach do SWZ załącznik nr 4B, jednocześnie w SWZ nie wymieniając go i nie 
wskazując na jakim etapie ma zostać dostarczony. Prosimy o wyjaśnienie oraz skorygowanie załącznika gdyż 
podana jest nieprawidłowa podstawa prawna.  
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 260 
Zamawiający koryguje treść załącznika nr 4b do SWZ zgodnie z plikiem załączonym do niniejszej odpowiedzi. 
Zamawiający koryguje treść rozdziału X pkt. 2 SWZ w przedmiotowym zakresie dodając ppkt g. 
Zamawiający koryguje treść rozdziału XIV pkt. 9 SWZ w przedmiotowym zakresie. 
  
PYTANIE NR 261 (02.09.2021) 
Załączniki nr 4A, 4B i 7 do SWZ 
Ponadto proszę o informację czy ww. załączniki powinny być w ogóle załączane do oferty skoro zamówienie jest o 
wartości powyżej progów unijnych, do oferty załączamy zał. nr 3 JEDZ, a na drugim etapie powinniśmy załączyć 
dokument potwierdzający aktualność danych zawartych w JEDZ. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 261 
Zamawiający potwierdza, że załączniki nr 4A, nr 4B i nr 7 mają stanowić część oferty wykonawcy. W związku z tym 
Zamawiający koryguje treść rozdziału XIV pkt. 9 SWZ w przedmiotowym zakresie. 
Zamawiający koryguje treść rozdziału X pkt. 2 ppkt e SWZ w przedmiotowym zakresie. 
 
PYTANIE NR 262 (14.09.2021) 
W związku z dokonaną modyfikacją treści SWZ (wersja 3 SWZ) i zmniejszeniem wymaganej wartości mocy instalacji 
fotowoltaicznej weryfikowanej w ramach kryterium pozacenowego dotyczącego Kierownika robót elektrycznych 
(Rozdział XIX lit. d  ppkt X4 SWZ – wymagana moc 50kWP) zwracamy uwagę, iż wymagania dodatkowe 
(weryfikowane w ramach kryterium pozacenowego) są obecnie znacznie łagodniejsze niż warunek podstawowy 
(warunek udziału w postępowaniu dot. kierownika robót elektrycznych – Rozdział IX pkt 2.2.2.5. SWZ – wymagana 
moc 150 kWP). W związku z tym zwracamy się z pytaniem czy taka była intencja Zamawiającego, wnosząc o 
kompatybilną zmianę dotyczącą warunku udziału w postępowaniu, który nie powinien być bardziej restrykcyjny niż 



kryterium dodatkowe, tj. o obniżenie wymaganej w warunku udziału w postępowaniu dot. kierownika robót 
elektrycznych mocy instalacji fotowoltaicznej do 50kWP (Rozdział IX pkt 2.2.2.5. SWZ)  
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 262 
Zamawiający koryguje treść Rozdziału IX pkt. 2.2.2.5 SWZ zgodnie z załącznikiem do niniejszej odpowiedzi. 
 
PYTANIE NR 263 (14.09.2021) 
W nawiązaniu do pytania i odpowiedzi na pytanie nr 229 oraz dokonanej zmiany treści SWZ (wersja 3 SWZ), 
zwracamy się z wnioskiem o jednoznaczne określenie czy Zamawiający dopuszcza w ramach oceny doświadczenia 
kadry wskazanie tej samej inwestycji zarówno w ramach warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
doświadczenia poszczególnych osób, jak i w ramach kryterium pozacenowego pn. „dodatkowe doświadczenie 
zespołu wykonawców”.  
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 263 
Zamawiający potwierdza, że dopuszcza wskazanie tej samej inwestycji w ramach spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących poszczególnych osób (Rozdział IX pkt. 2.2.2. SWZ) i w ramach kryterium „dodatkowe 
doświadczenie zespołu Wykonawcy” (Rozdział XIX pkt. 3 lit. d SWZ) 
 
PYTANIE NR 264 (26.08.2021)  
Gdzie w przedmiarze Zamawiającego ujęto sufit CE-KON1 Sali Koncertowej w ilości ~500m2? 

PYTANIE NR 265 (25.08.2021)  
Gdzie w przedmiarze Zamawiającego ujęto sufit CE-PR1, CE-PR2, CE-PR3 Sali Prób w łącznej ilości ~300m2? 

PYTANIE NR 266 (26.08.2021)  
Gdzie w przedmiarze Zamawiającego ujęto UA-PP tj. akustyczne poduszki pneumatyczne w kolorze czarnym z 
możliwością zdalnego przełączania ON/OFF w podziale na sekcje Sali Prób i Sali Teatralnej? 

PYTANIE NR 267 (26.08.2021)  
Sufit Sali Organowej CE-ORG w przedmiarze Zamawiającego 3,15m2, zaś zgodnie z projektem ~170m2. Prosimy 
o wyjaśnienie. 

PYTANIE NR 268 (26.08.2021)  
Gdzie w przedmiarach Zamawiającego ujęto sufit wyspowy CE-AK-W Sali Big Band? 

PYTANIE NR 269 (26.08.2021)  
Gdzie w przedmiarach Zamawiającego ujęto sufit CE-SPA Sali Senatu? 

PYTANIE NR 270 (30.08.2021)  
Gdzie w przedmiarach Zamawiającego ujęto zbrojenie ramp R1, R2, R3 oraz ściany oporowej przy rampie R1 w 
łącznej ilości ~235ton? 

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NR 264-270 
Zamawiający przypomina, że przedmiar ma charakter informacyjny. Przedmiotem zamówienia objęty jest cały 
zakres projektowy ujęty w Opisie Przedmiotu Zamówienia z załącznikami z wyjątkiem elementów wymienionych w 
pliku „PRZEDMIAR pdf- wyposażenie ruchome (dla orientacji, nie wyceniać).pdf” stanowiącym część Załącznika nr 
6 OPZ. 

 

 

 


