
FORMULARZ PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 5 
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 271 (23.09.2021)  
Dla pozycji STWiORB – elektroakustyka, pozycja 4.1.1 Sterownik Cyfrowej Konsolety frontowej z jednostką engine 
- KONFS01 oraz pozycji 4.1.2 Sterownik Cyfrowej Konsolety monitorowej z jednostką engine - KONMS01 
zdefiniowano: 

Wymiary powierzchni sterującej:  nie większe niż 1400 mm szerokości i 900 mm 
głębokości  

Waga: nie większa niż 90kg  
Czy podana waga (nie większa niż 90 kg) podobnie jak podane wymiary dotyczą powierzchni sterującej? 
 
ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NR 271 
Zamawiający potwierdza, że podana waga dotyczy powierzchni sterującej. 

PYTANIE NR 272 (24.09.2021)  
Dla pozycji STWiORB – elektroakustyka, pozycja 4.1.1 Sterownik Cyfrowej Konsolety frontowej z jednostką engine 
- KONFS01 oraz pozycji 4.1.2 Sterownik Cyfrowej Konsolety monitorowej z jednostką engine - KONMS01 
zdefiniowano: 

Przyciski typu transport 
bar:  

dedykowane do obsługi przyciski funkcji transport (odtwarzanie, przewijanie, 
pauza, stop, nagrywanie) stacji DAW Pro Tools będącej w posiadaniu 
Zamawiającego. 

Ponieważ generalnie w systemie Pro Tools (a zatem również w wersji będącej w posiadaniu Zamawiającego) nie 
występuje funkcja pauza, która jest realizowana funkcjami odtwarzanie i stop to czy taka funkcjonalność jest 
oczekiwana przez Zamawiającego?  
 
ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NR 272 
Zamawiający dopuszcza, by funkcjonalność „pauza” była realizowana funkcjami „odtwarzanie” i „stop”. 

PYTANIE NR 273 (16.09.2021)  
Ponownie zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż w zakresie uprawnień Kierownika robót telekomunikacyjnych 
Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału, poprzez dysponowanie osobą legitymującą się uprawnieniami do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą bez ograniczeń a nie tylko osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanym w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w zakresie telekomunikacji przewodowej i 
bezprzewodowej bez ograniczeń? Wg wykonawcy uprawnienia w telekomunikacji przewodowej wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą bez ograniczeń są wystarczające do wykonania przedmiotu zamówienia. Wymagane 
uprawnienia w telekomunikacji radiowej konieczne byłyby dla wykonania nadawczych obiektów radiofonii i telewizji 
naziemnej lub nadawczych i odbiorczych obiektów radiokomunikacyjnych, co nie stanowi przedmiotu przetargu. 
Powyższe uprawnienia konieczne są w przypadku gdy PnB zostało wydane w celu realizacji telekomunikacyjnego 
obiektu radiowego. Gdy przedmiotem robót jest obiekt niestanowiący obiektu telekomunikacyjnego to nawet w celu 
instalacji anten, czy systemu WiFi wystarczające są uprawnienia w telekomunikacji przewodowej. Liczymy na 
przychylenie się do naszej prośby. 
ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NR 273 
Zamawiający zmienia pkt. 2.2.2.6 Rozdziału IX SWZ zgodnie z załącznikiem do niniejszej odpowiedzi. 
 
PYTANIE NR 274 (24.09.2021)  
Zgodnie z zapisem SWZ wersja 4 rozdział. X. pkt 2 lit c. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia 
jn.: 
„ ....  c. oświadczenia wykonawcy– wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SWZ - w zakresie art. 108 ust. 1 
pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym  wykonawcą,  który  
złożył  odrębną  ofertę,  albo  oświadczenia  o  przynależności  do  tej samej grupy  kapitałowej  wraz  z  
dokumentami  lub  informacjami  potwierdzającymi  przygotowanie  oferty, niezależnie od innego wykonawcy 
należącego do tej samej grupy kapitałowej, albo oświadczenia o tym, że nie należy do żadnej grupy kapitałowej; 
…” 



INFORMUJEMY, iż, przygotowując dokumenty do załączenia do oferty, nie możemy stwierdzić, czy nasza firma 
należy, czy nie należy do tej samej grupy kapitałowej z pozostałymi wykonawcami, którzy złożą ofertę w.w. 
postępowaniu, GDYŻ NIE ZNAMY NAZW OFERENTÓW NA TYM ETAPIE.  
Dopiero po otrzymaniu informacji jakie firmy złożyły ofertę MOŻEMY ZŁOŻYĆ TAKIE OŚWIADCZENIE. 
Prosimy o jednoznaczną informację w jakim terminie od otwarcia ofert mamy złożyć ww. oświadczenie?   
 
ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NR 274 
Zamawiający zmienia zapisy SWZ (rozdział X ust. 2 pkt c) w przedmiotowym obszarze. 
 
PYTANIE NR 275 (16.09.2021)  
W nawiązaniu odpowiedzi na pytania - zestaw nr 4 oraz dokonanej zmiany treści SWZ (wersja 4 SWZ) oraz 
oświadczeń, zwracamy się z prośbą o wykreślenie z formularza JEDZ przesłanek fakultatywnych nie wymienionych 
w SWZ oraz w skorygowanych oświadczeniach, tj.:  

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi 
- porozumienia z innymi wykonawcami mające na celu zakłócenie konkurencji  
- winien poważnego wykroczenia zawodowego  
- konflikt interesów spowodowany udziałem w postępowaniu o udzielenie Zamówienia  
- winien wprowadzenia w błąd, zatajenia informacji lub niemożności przedstawienia wymaganych dokumentów 
lub uzyskania poufnych informacji na temat przedmiotowego postępowania. 

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NR 275 
Zamawiający zmienia Załącznik nr 3 do SWZ zgodnie z załącznikiem do niniejszej odpowiedzi.  
 
 
PYTANIE NR 276 (24.09.2021)  
Zwracamy się z prośbą o modyfikację Załącznika nr. 12 do SWZ „podział kosztów do formularza” w  sposób 
umożliwiający realne wydatkowanie środków w poszczególnych latach realizacji. Aktualnie udostępniony przez 
Zamawiającego dokument w formacie xlsx zakłada wydatkowanie około 60% kwoty kontraktowej w roku 2021 
(powyższe wynika z wprowadzonych i zablokowanych formuł) oraz poniesienia pozostałych kosztów w latach 2022 
i 2023. Powyższe założenia są niemożliwe do zrealizowania. Alternatywnie zwracamy się z prośbą o możliwość 
swobodnego wypełnienia przez Wykonawcę kwot przypadających na poszczególne lata realizacji. 
 
 
ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NR 276 
Zamawiający ma świadomość, że 60% kwoty kontraktowej nie zostanie zrealizowane w 2021r. Jednakże ze względu 
na zapisy WPF, Zamawiający nie może samodzielnie dokonać zmiany w sposobie i terminach finansowania 
inwestycji. Zamawiający nie ma również możliwości zawarcia umowy sprzecznej z zapisami WPF. Proces 
aneksowania WPF trwa od 4 do 6  miesięcy. Aby nie tracić tego czasu, Zamawiający planuje podpisać umowę wg 
wskazań załącznika 12 i równocześnie wystąpić o aneks WPF według złożonego przez Wykonawcę uaktualnionego 
harmonogramu rzeczowo-finansowego.  
 
 

 


