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FORMULARZ PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 2 
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 

 
 

 

UZUPEŁNIENIE ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NR 7 (15.07.2021) 

Z zastrzeżeniem udzielonej odpowiedzi Zamawiający zmienia treść ostatniego akapitu pkt. 2.2.1. SWZ nadając 

mu brzmienie:  

„W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wymagania określone w pkt. 2.2.1. muszą 

spełniać łącznie uczestnicy konsorcjum”. 

 

KOREKTA ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NR 12 (15.07.2021) 

Zamawiający koryguje odpowiedź na następującą: 

„W zakresie warunku 2.2.2.5. SWZ Zamawiający zmienia treść na następujący zapis: 
(…) 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 elektrycznych nie mniejsza niż 13.000.000,00 zł brutto, 
- w obiekcie zastosowano i uruchomiono instalację fotowoltaiczną, 
- obiekt oddano do użytkowania - wydano pozwolenie na użytkowanie. 
 

W zakresie zastosowania i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej Zamawiający uzna za spełniony warunek, 

także wówczas, jeśli Wykonawca wykaże się doświadczeniem zawodowym kierownika robót elektrycznych 

przy kierowaniu robotami polegającymi na zastosowaniu i uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej o mocy 

zainstalowanej większej, niż 150 kWp na innej inwestycji, niż wymagana powyżej.” 

 

KOREKTA ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NR 13 (15.07.2021) 

Zamawiający koryguje odpowiedź w zakresie wartości robót nadając drugiemu tiretowi treść: 

„ – wartość robót teletechnicznych (niskoprądowych) nie mniejsza, niż 6.500.000,00 zł brutto,” 

 

KOREKTA ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NR 18 (15.07.2021) 

Zamawiający zmienia treść pkt. 2.1.3 SWZ na następującą: 

„2.1.3. posiadaniem 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 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych)” 

 

KOREKTA ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NR 24 

Zamawiający wyjaśnia, że zapis Rozdziału IX pkt. 2.1.3. SWZ odnosi się do warunku udziału w postępowaniu, 

czyli posiadania przez wykonawcę polisy OC na moment składania oferty. Zamawiający skorygował wymaganą 

sumę ubezpieczeniową w odpowiedzi nr 3. Z kolei pkt. 16.2.1.c Książki Projektu oraz Załącznik nr 14 Książki 

Projektu określają wymagania dla polisy OC, którą wykonawca zobowiązany jest utrzymywać przez cały okres 

realizacji przedmiotu Umowy. Może to być polisa dedykowana lub polisa generalna, ale nieobciążona innymi 
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roszczeniami odszkodowawczymi. Zamawiający w załączeniu do niniejszej odpowiedzi koryguje zapisy Książki 

Projektu i jego Załącznika nr 14 w tym zakresie. 

 

PYTANIE NR 27 (15.07.2021) 

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu pkt.2.2.1.1 :  
Z zapisu:  
„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,  
− 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.”  

 
Na zapis:  
„co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej polegającej na budowie co najmniej 1 (jednego) nowego budynku 
użyteczności publicznej należącego do grupy PKOB 126 o wymaganych parametrach:  

− powierzchnia całkowita budynku nie mniejsza niż 9.500,00 m2,  
− wartości robót nie mniejszej, niż 80.000.000,00 zł brutto,  
− obiekt oddano do użytkowania - wydano pozwolenie na użytkowanie  
−  
− wykonane roboty oprócz robót konstrukcyjnych, ogólnobudowlanych i wykończeniowych obejmowały 

instalacje elektryczne, wod-kan, grzewcze, wentylacji i klimatyzacji, sieci strukturalnej, sygnalizacji 
pożaru, kontroli dostępu, telewizji dozoru, multimedialne”  

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 27 

Odpowiedź Zamawiającego została umieszczona w odpowiedzi nr 6 

 

PYTANIE NR 28 
[…] Zwracam się z uprzejmą o możliwość zorganizowania przez Zamawiającego drugiego terminu wizji lokalnej 
wskazanej w punkcie V ust. 7 SWZ, uwagi na fakt, iż pierwszy termin wizji został wyznaczony zaledwie 9 dni (16 
lipca 2021 r.) od publikacji ogłoszenia (7 lipca 2021 r.) pomimo że termin na składnie ofert upływa w dniu 10 
sierpnia 2021 r. […] 
W związku z powyższym wnoszę o zmianę:  
z zapisu punktu V ust.77 SWZ  
„7. Zamawiający organizuję 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 lipca 2021 r. o godz. 10:00 Miejsce zebrania: działka 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 wykonawcy”  
na  
„7. Zamawiający organizuję dwa terminy wizji lokalnej, celem pozyskania przez wykonawców wszelkich danych, 
które mogą być przydatne do przygotowania oferty oraz realizacji i rozliczenia przedmiot umowy. Pierwsza wizja 
lokalna odbędzie się 16 lipca 2021 r. o godz. 10:00, zaś druga wizja lokalna odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2021 
r. o godz. 10:00. Miejsce zebrania: działka 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.” […] 
ODPOWIEDŹ NR 28 
Zamawiający w dn. 30.07.2021 r. dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu między innymi zmieniając treść 
sekcji II.2.4. pkt. 7 i nadając mu treść: 
„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 
16.7.2021 o godz. 10.00, w drugim terminie 29.7.2021 o godz. 10.00 oraz w trzecim terminie 4.8.2021 o godz. 
10.00. Wykonawca może wybrać jeden z 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.”  
oraz wprowadzający pkt. 8 w treści: 
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„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 29 (26.07.2021) 
Niniejszym w odniesieniu do wymagań treści SWZ, Rozdział XIX w postępowaniu pn.: „Budowa kampusu Akademii 
Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną przy ul. 
Chodkiewicza 9-11” pkt.3 lit. d podkryterium X6 (str.32-33 SWZ) „Dodatkowe doświadczenie zespołu 
Wykonawcy” – Kierownik robót elektroakustycznych, spełniający łącznie powyższe wymagania: 
1. Wykształcenie wyższe  techniczne w specjalności akustyka lub inżyniera dźwięku kierował w ostatnich 10 

latach pracami polegającymi na instalacji i uruchomieniu systemu elektroakustycznego dla co najmniej 3 
obiektów  należących do klasy PKOB 1261 z wyłączeniem: kina, domu Kultury, wielozdaniowych sal 
wykorzystywanych głównie do celów rozrywkowych, kasyn, cyrków, sal tanecznych i dyskotek, estrad, 
budynków schronisk dla zwierząt, budynków ogrodów zoologicznych i botanicznych lub klasy PKOB 1262 
w zakresie bibliotek lub klasy PKOB 1263 w zakresie budynków szkół wyższych, z których każdy posiadał 
minimum dwie sale koncertowe lub teatralne i reżyserię studia narań połączonych systemem cyfrowej sieci 
audio pracującej w technologii TDM lub technologii IP z protokołem synchronizacji PTP wersja 2 i 
ujednoliconym system zarządzania.   

wnosimy o wyjaśnienie czy budynek zespołu szkół muzycznych I i II stopnia posiadający dwie sale koncertowe i 
reżyserię studia nagrań zostanie uznany przez Zamawiającego jako spełniający wymagania dla Dodatkowego 
doświadczenia zespołu Wykonawcy – kierownik robót elektroakustycznych z Rozdziału XIX pkt.3 lit.d podkryterium 
X6 (zacytowany powyżej). 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 29 
Zamawiający potwierdza, że budynek zespołu szkół muzycznych I i II stopnia posiadający dwie sale koncertowe 

i reżyserię studia nagrań zostanie uznany przez Zamawiającego jako spełniający wymagania dla Dodatkowego 

doświadczenia zespołu Wykonawcy – kierownik robót elektroakustycznych z Rozdziału XIX pkt.3 lit.d podkryterium 

X6. 

 

PYTANIE NR 30 (20.07.2021) 

Dotyczy umowy: § 1 ust. 1 pkt 1.18: zwracamy się z uprzejmą prośbą o nadanie następującego brzmienia 

„Protokół odbioru końcowego – dokument stwierdzający prawidłowe wykonanie całości Robót wchodzących w 

skład Inwestycji, tj. bez Wad istotnych, zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo- Finansowym, procedurą i wzorami 

dokumentów zawartymi w KP.” 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 30 

Zamawiający koryguje treść wzoru umowy w przedmiotowym zakresie w sposób przedstawiony w załączniku do 
niniejszej odpowiedzi. Odpowiednio Zamawiający koryguje treść Książki Projektu w sposób przedstawiony w 
załączniku do niniejszej odpowiedzi. 
 
PYTANIE NR 31 (20.07.2021) 
Dotyczy umowy: § 2 ust. 3 : zwracamy się z prośbą o dodanie na końcu ustępu: „GW nie jest zobowiązany do 

analizy otrzymanej od  Zamawiającego dokumentacji pod kątem poprawności przyjętych założeń, obliczeń, 

rozwiązań - błędów projektowych. GW nie przejmuje odpowiedzialności za błędy projektowe przekazywanej 

dokumentacji, chyba że błędy te można było z łatwością dostrzec mając na względzie profesjonalny charakter 

wykonywanej przez Generalnego Wykonawcę działalności.” 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 31 
Zamawiający koryguje treść wzoru umowy w przedmiotowym zakresie w sposób przedstawiony w załączniku do 
niniejszej odpowiedzi. 
 
PYTANIE NR 32 (20.07.2021) 
Dotyczy umowy: § 2 ust. 4: zwracamy się z prośbą o nadanie następującego brzmienia: „Wszelkie zastrzeżenia 

GW dotyczące terenu budowy zgłoszone po terminie zawarcia Umowy, które można było zidentyfikować przed tą 

datą na podstawie materiałów przetargowych dostarczonych przez Zamawiającego, nie mogą być podstawą do 

dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez GW przesunięcia terminu zakończenia 

poszczególnych etapów wykonywanych robót przewidzianych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, w tym 

terminu zakończenia Robót.” 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 32 
Zamawiający koryguje treść wzoru umowy w przedmiotowym zakresie w sposób przedstawiony w załączniku do 
niniejszej odpowiedzi. 
 
 
PYTANIE NR 33 (20.07.2021) 

Dotyczy umowy: § 3 ust. 2 pkt 2.1 zdanie pierwsze: zwracamy się z prośbą o nadanie następującego brzmienia: 

„protokolarne przejęcie od Zamawiającego (z udziałem Inżyniera Kontraktu) Terenu Budowy w terminie 

uzgodnionym z IK, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy”. 
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ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 33 

Zamawiający nie zmienia treści wzoru umowy. 
 
PYTANIE NR 34 (20.07.2021) 

Dotyczy umowy: § 3 ust. 2 pkt 2.31: zwracamy się z prośbą o nadanie następującego brzmienia: „w przypadku 

wyrządzenia z winy Wykonawcy szkód osobom trzecim - zaspokojenie ich ewentualnych roszczeń”. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 34 
Zamawiający nie zmienia treści wzoru umowy. 
 
PYTANIE NR 35 (20.07.2021) 

Dotyczy umowy: § 5 ust. 9: zwracamy się z prośbą o nadanie następującego brzmienia: „Jeżeli GW nie zastosuje 

się do wydanych zgodnie z Umową poleceń IK w terminie wskazanym przez IK, Zamawiający wyznaczy GW 

dodatkowy termin co najmniej 21 dni roboczych na wykonanie poleceń IK, po upływie którego będzie miał prawo 

zlecić wykonanie zakwestionowanych Robót podmiotom trzecim na koszt Generalnego Wykonawcy (wykonanie 

zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z Wynagrodzenia GW”. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 35 
Zamawiający nie zmienia treści wzoru umowy. 

 
PYTANIE NR 36 (20.07.2021) 

Dotyczy umowy: § 6 ust. 1: zwracamy się z prośbą o nadanie następującego brzmienia: „Termin realizacji 

niniejszej Umowy Strony ustalają na okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy; Za datę wykonania Przedmiotu 

Umowy uważa się datę podpisania Protokołu odbioru końcowego, co może nastąpić po uzyskaniu przez GW 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji” 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 36 
Z uwagi na obiektywną przyczynę przewidzianą art. 436 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
Zamawiający nie zmienia treści wzoru umowy. 
 
PYTANIE NR 37 (20.07.2021) 

Dotyczy umowy: § 6 ust. 7: zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu przewidzianego na informowanie 

Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego o okolicznościach mogących mieć wpływ  na prawidłowość wykonania 

Przedmiotu Umowy oraz zagrożeniach dotrzymania terminów w stosunku do Harmonogramu Rzeczowo- 

Finansowego wraz z podaniem ich możliwych konsekwencji z 2 dni na 7 dni. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 37 

Zamawiający nie zmienia treści wzoru umowy. 
 
PYTANIE NR 38 (20.07.2021) 

Dotyczy umowy: § 7 ust. 5: zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie, że zmiana lub rezygnacja Zamawiającego z 

wykonania określonych robót nie może nastąpić później niż 60 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia 

przez GW. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 38 
Zamawiający koryguje treść wzoru umowy w przedmiotowym zakresie w sposób przedstawiony w załączniku do 
niniejszej odpowiedzi. 
 

PYTANIE NR 39 (20.07.2021) 

Dotyczy umowy: § 7 ust. 12 zdanie pierwsze: mając na względzie treść art. 447 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych zwracamy się z prośbą o nadanie następującego brzmienia: „Do drugiej i każdej kolejnej 

faktury VAT wystawionej przez GW dołączone będą oświadczenia Podwykonawców wykonujących roboty objęte 

tą fakturą potwierdzające, że wynagrodzenie należne im i wymagalne od GW na koniec poprzedniego miesiąca 

zostało zapłacone.” 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 39 
Zamawiający koryguje treść wzoru umowy w przedmiotowym zakresie w sposób przedstawiony w załączniku do 
niniejszej odpowiedzi. 
 
PYTANIE NR 40 (20.07.2021) 

Dotyczy umowy: § 7 ust. 20 pkt 20.1: zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie, iż wstrzymanie dotyczy jedynie 

kwoty stanowiącej równowartość wymagalnego wynagrodzenia niezapłaconego podwykonawcom, tj. 

niepotwierdzonego stosownymi oświadczeniami. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 40 
Zamawiający koryguje treść wzoru umowy w przedmiotowym zakresie w sposób przedstawiony w załączniku do 
niniejszej odpowiedzi. 
PYTANIE NR 41 (20.07.2021) 

Dotyczy umowy: § 7 ust. 22: zwracamy się z prośbą o informację: (1) czy Zamawiający akceptuje aktualizację 

ceny i terminu realizacji na dzień wznowienia robót?; (2) czy Zamawiający akceptuje prawo Wykonawcy do 
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odstąpienia od Umowy przy przerwie z przyczyn niezależnych od GW lub z przyczyn zależnych od Zamawiającego 

powyżej 60 dni?; (3) czy Zamawiający akceptuje pokrycie przez Zamawiającego udokumentowanych kosztów 

przerwy z przyczyn niezależnych od GW lub z przyczyn zależnych od Zamawiającego? 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 41 
Zmiana Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia i terminu realizacji, a także możliwość wcześniejszego 
rozwiązania Umowy oraz zasady wypłaty „wynagrodzenia postojowego", zostały opisane w §16 wzoru umowy, a 
w szczególności w ust. 1 pkt 1.4. oraz ust. 8 i nast. Oprócz modyfikacji treści §16 ust. 1 pkt 1.4., ust. 8 pkt. 8.5. 
oraz ust. 15 wzoru umowy Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian. 
 
PYTANIE NR 42 (20.07.2021) 

Dotyczy umowy: § 7 ust. 23: zwracamy się z prośbą o możliwość udzielenia zaliczki w wysokości 20% 

wynagrodzenia GW. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 42 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 

 
PYTANIE NR 43 (20.07.2021) 

Dotyczy umowy: § 8 ust. 6: zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu na przedłożenie przez GW dokumentów 

lub wyjaśnień z 3 dni roboczych na 7 dni roboczych. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 43 
Zamawiający nie zmienia treści wzoru umowy. 
 
PYTANIE NR 44 (20.07.2021) 

Dotyczy umowy: § 9 ust.  7 i ust. 8: zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu na zgłoszenie przez 

Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń do wzoru umowy podwykonawczej (zmiany umowy podwykonawczej) i 

żądania zmiany wskazanego Podwykonawcy lub wprowadzenia zmian do wzoru umowy z 30 dni na 14 dni.  

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 44 
Zamawiający nie zmienia treści projektu umowy. 

 
PYTANIE NR 45 (20.07.2021) 

Dotyczy umowy: § 9 ust.  12: zwracamy się z prośbą o wykreślenie sformułowania „odmówić odbioru 

jakichkolwiek Robót wykonanych przez taki podmiot”. W przypadku braku zgody na wykreślenie, prosimy o 

wyjaśnienie dalszych konsekwencji odmowy odbioru Robót wykonanych przez podwykonawcę, który zrealizował 

Roboty bez uprzedniej zgody Zamawiającego na zawarcie z nim umowy przez Wykonawcę. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 45 
Zamawiający koryguje treść wzoru umowy w przedmiotowym zakresie w sposób przedstawiony w załączniku do 
niniejszej odpowiedzi. 
 
PYTANIE NR 46 (20.07.2021) 

Dotyczy umowy: § 9 ust.  13 pkt 13.7: zwracamy się z prośbą o wykreślenie sformułowania: „która nie może 

przewyższać kwoty wynagrodzenia należnego GW za tę samą część Przedmiotu Umowy”, wskazując, iż nawet w 

przypadku gdy wysokość wynagrodzenia podwykonawcy przekroczy wysokość wynagrodzenia umownego, jak 

wyżej, to odpowiedzialność Zamawiającego i tak jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za 

tożsamy element robót (art. 647 [1] ust. 3 kodeksu cywilnego). 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 46 
Zamawiający nie zmienia treści wzoru umowy. 
 
PYTANIE NR 47 (20.07.2021) 

Dotyczy umowy: § 9 ust.  13 pkt 13.11: zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu z 2 dni roboczych na 7 dni 

roboczych. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 47 
Zamawiający nie zmienia treści wzoru umowy. 

 
PYTANIE NR 48 (20.07.2021) 

Dotyczy umowy: § 9 ust.  13 pkt 13.12: zwracamy się z prośbą o wykreślenie z uwagi na fakt, iż zgodnie z treścią 

§ 7 ust. 12 Umowy Podwykonawcy będą doręczać oświadczenia, że należne im i wymagalne wynagrodzenie od 

GW zostało zapłacone. Dostarczanie kolejnego rodzaju oświadczeń będzie problematyczne zwłaszcza w przypadku 

dużych podmiotów, w których płatności nie są na bieżąco monitorowane. W braku zgody na wykreślenie prosimy 

o wyjaśnienie przyczyn konieczności utrzymania podwójnych oświadczeń podwykonawców. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 48 
Zamawiający nie zmienia treści wzoru umowy. §9 ust. 13 wzoru umowy zawiera wykaz postanowień, które muszą 
znaleźć się w umowach zawieranych z Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami, natomiast §7 ust. 12 
opisuje obowiązek GW załączania do wystawianych faktur oświadczeń Podwykonawców i Dalszych 
Podwykonawców. Zamawiający zwraca uwagę na zmianę treści §7 ust. 12 wzoru umowy. 
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PYTANIE NR 49 (20.07.2021) 

Dotyczy umowy: § 9 ust.  13 pkt 13.16- czy Zamawiający akceptuje obowiązywanie zapisu zbieżnego do Klauzuli 
4.5 FIDIC: cesja zobowiązań podwykonawcy rozciągających się poza okres gwarancyjny/ rękojmi i zwolnienie 
Wykonawcy z odpowiedzialności wobec Zamawiającego od dnia wejścia w życie cesji? 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 49 
Zamawiający nie dokonuje zmiany wzoru umowy we wskazanym przez Wykonawcę zakresie. 

 
PYTANIE NR 50 (20.07.2021) 
Dotyczy umowy: § 9 ust.  16 i 17 : zwracamy się z prośbą o wykreślenie postanowień w całości.  
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 50 
Zamawiający nie zmienia treści wzoru umowy. 
 
PYTANIE NR 51 (20.07.2021) 
Dotyczy umowy: § 9 ust.  21: zwracamy się z prośbą o uzupełnienie postanowienia o informacje nt. miejsca 
publikacji danych, ponieważ bez tej wiedzy uzyskanie zgody podwykonawców i dalszych podwykonawców na 
publikację ich danych może być znacznie utrudnione lub wręcz niemożliwe.  
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 51 
Zamawiający koryguje treść wzoru umowy w przedmiotowym zakresie w sposób przedstawiony w załączniku do 

niniejszej odpowiedzi. 
 
PYTANIE NR 52 (20.07.2021) 
Dotyczy umowy: § 9 ust.  24 zdanie drugie : zwracamy się z prośbą o nadanie następującego brzmienia: „Jeżeli 
w wyniku prowadzonego postępowania Zamawiający z winy Wykonawcy będzie zmuszony dokonać zapłaty na 
rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, GW pokryje również wszelkie inne koszty poniesione przez 
Zamawiającego nie wyższe niż rynkowe, w tym koszty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego poniesione 
przez Zamawiającego.” 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 52 
Zamawiający nie zmienia treści wzoru umowy. 
 
PYTANIE NR 53 (20.07.2021) 
Dotyczy umowy: § 11 ust.  6 zdanie drugie: zwracamy się z prośbą o nadanie następującego brzmienia: „Wszelkie 
zmiany w składzie osobowym zespołu delegowanego przez GW do realizacji Umowy w stosunku do składu 
wskazanego w ofercie są możliwe jedynie po wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego.” 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 53 
Zamawiający nie zmienia treści wzoru umowy. 
 
PYTANIE NR 54 (20.07.2021) 
Dotyczy umowy: § 11 ust.  7: zwracamy się z prośbą o nadanie następującego brzmienia: „W celu dokonania 
zmiany osób, o których mowa w ust. 4 GW jest zobowiązany pisemnie poinformować Zamawiającego o zmianie 
podając jej uzasadnienie, najpóźniej na 7 dni przed planowaną zmianą.” 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 54 
Zamawiający nie zmienia treści wzoru umowy. 
 
PYTANIE NR 55 (20.07.2021) 
Dotyczy umowy: § 12 ust.  11 zdanie pierwsze: zwracamy się z prośbą o nadanie następującego brzmienia: „GW 
ponosi całkowitą odpowiedzialność oraz zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności związanej z wszelkimi 
roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiającego, dotyczącymi jakichkolwiek zaistniałych szkód, kosztów i 
wydatków związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonywaniem robót budowlanych, powstałych z winy GW 
w szczególności w wyniku:” 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 55 
Zamawiający nie zmienia treści wzoru umowy. 
 
PYTANIE NR 56 (20.07.2021) 
Dotyczy umowy: § 14 ust.  3: zwracamy się z prośbą o nadanie następującego brzmienia: „Bieg gwarancji i 
rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru końcowego.” 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 56 
Zamawiający koryguje treść wzoru umowy w przedmiotowym zakresie w sposób przedstawiony w załączniku do 
niniejszej odpowiedzi. 
 
PYTANIE NR 57 (20.07.2021) 
Dotyczy umowy: § 14 ust.  4: zwracamy się z prośbą o nadanie następującego brzmienia: „W przypadku 
niewykonania obowiązków wynikających z gwarancji Zamawiający wyznaczy GW ostateczny termin ich 
wykonania, nie krótszy niż 7 dni roboczych, a jeśli GW nie dotrzyma wyznaczonego terminu, Zamawiający wykona 
je we własnym zakresie, a kosztami obciąży GW.” 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 57 
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Zamawiający koryguje treść wzoru umowy w przedmiotowym zakresie w sposób przedstawiony w załączniku do 

niniejszej odpowiedzi. 
 
PYTANIE NR 58 (20.07.2021) 
Dotyczy umowy: § 15 ust. 1 pkt 1.3: zwracamy się z prośbą o nadanie następującego brzmienia: „w przypadku, 
gdy GW nienależycie realizuje Umowę, pomimo uprzedniego dwukrotnego pisemnego wezwania do należytego 
wykonywania Umowy i wyznaczenia w tym celu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 14 dni”. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 58 
Zamawiający koryguje treść wzoru umowy w przedmiotowym zakresie w sposób przedstawiony w załączniku do 
niniejszej odpowiedzi. 
 
PYTANIE NR 59 (20.07.2021) 
Dotyczy umowy: § 15 ust.  4: zwracamy się z prośbą o wykreślenie „jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z 
przyczyn niezależnych od niego”. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 59 
Zamawiający nie zmienia treści wzoru umowy. 
 
PYTANIE NR 60 (20.07.2021) 

Dotyczy umowy: § 15 ust.  7: zwracamy się z prośbą o wykreślenie „z przyczyn, za które GW nie ponosi 
odpowiedzialności.” 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 60 
Zamawiający nie zmienia treści wzoru umowy. 
 
PYTANIE NR 61 (20.07.2021) 
Dotyczy umowy: § 15- zwracamy się z prośbą o dodanie ustępu 10 o następującym brzmieniu: „Generalny 
Wykonawca może odstąpić od Umowy w przypadku gdy:  
a)  Zamawiający opóźni się z w zapłacie wynagrodzenia należnego GW przez okres dłuższy niż 30 dni;  
b)  Zamawiający opóźni się w przekazaniu GW terenu budowy o 14 dni kalendarzowych. 
GW jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od wystąpienia ww. okoliczności. Odstąpienie 
wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać uzasadnienie. Odstąpienie uznaje się za 
skuteczne z chwilą doręczenia Zamawiającemu”. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 61 
Zamawiający nie zmienia treści wzoru umowy. 
 
PYTANIE NR 62 (20.07.2021) 
Dotyczy umowy: § 16 ust. 1 pkt 1.1 lit. a) – zwracamy się z prośbą o nadanie następującego brzmienia: „w 
przypadku wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy 
administracji publicznej lub Zamawiającego, nie będących następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność 
ponosi GW”. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 62 
Zamawiający nie zmienia treści wzoru umowy. 
 
PYTANIE NR 63 (20.07.2021) 
Dotyczy umowy: § 16 ust. 1 pkt 1.4 zdanie 3 i następne- zwracamy się z prośbą o nadanie następującego 
brzmienia: „W przypadku  przerw w wykonywaniu Przedmiotu Umowy, spowodowanych okolicznościami 
opisanymi w zdaniu pierwszym, GW będzie mógł zwrócić się do Zamawiającego o wypłatę „wynagrodzenia 
postojowego”. Wynagrodzenie to będzie miało na celu pokrycie kosztów związanych z przestojem Robót. 
Wynagrodzenie postojowe wypłacane będzie na podstawie wystawionych przez GW dokumentów księgowych za 
każdy pełen miesiąc przestoju (tj. liczony od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca). Stawka ustalana będzie 
każdorazowo z Inżynierem Kontraktu i Zamawiającym na podstawie rzeczywistego zaangażowania zasobów GW. 
Wynagrodzenie będzie wypłacane przez cały okres przestoju”. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 63 
Zamawiający koryguje treść wzoru umowy w przedmiotowym zakresie w sposób przedstawiony w załączniku do 
niniejszej odpowiedzi. 
 
PYTANIE NR 64 (20.07.2021) 
Dotyczy umowy: § 16 ust. 5 - zwracamy się z prośbą o wykreślenie zdania drugiego. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 64 
Zamawiający nie zmienia treści wzoru umowy. 
 
PYTANIE NR 65 (20.07.2021) 
Dotyczy umowy: § 16 ust. 8 pkt 8.5 – zwracamy się z prośbą o zmianę 30% na 5%. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 65 
Zamawiający koryguje treść wzoru umowy w przedmiotowym zakresie w sposób przedstawiony w załączniku do 
niniejszej odpowiedzi. 
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PYTANIE NR 66 (20.07.2021) 
Dotyczy umowy: § 16 ust. 15 – zwracamy się z prośbą o zmianę 2% na 30%. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 66 
Zamawiający koryguje treść wzoru umowy w przedmiotowym zakresie w sposób przedstawiony w załączniku do 
niniejszej odpowiedzi. 
 
PYTANIE NR 67 (20.07.2021) 
Dotyczy umowy: § 16 ust. 16 – zwracamy się z prośba o wyjaśnienie, czy waloryzacja dotyczy również robót 
zrealizowanych w okresie pierwszych 12 miesięcy od podpisania Umowy. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 67 
Zamawiający wyjaśnia, że waloryzacja nie dotyczy robót zrealizowanych w okresie pierwszych 12 miesięcy od 
podpisania Umowy. 

 
PYTANIE NR 68 (20.07.2021) 
Dotyczy umowy: § 17 ust. 1 zdanie drugie – zwracamy się z prośbą o nadanie następującego brzmienia: 
„Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z chwilą zapłaty wynagrodzenia GW na podstawie 
podpisanego bez zastrzeżeń danego protokołu odbioru częściowego lub Protokołu odbioru końcowego” 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 68 
Zamawiający nie zmienia treści wzoru umowy. 
 
PYTANIE NR 69 (20.07.2021) 
Dotyczy umowy: § 17 ust. 5 – zwracamy się z prośbą o wykreślenie. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 69 
Zamawiający nie zmienia treści wzoru umowy. 

 
PYTANIE NR 70 (20.07.2021) 
Dotyczy umowy: § 18 ust. 1 punkty 1.4., 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, : zwracamy się z prośbą o zastąpienie kwot 
wskazanych w wymienionych ustępach wartością: „0,1% wartości brutto wynagrodzenia danego Podwykonawcy 
lub Dalszego Podwykonawcy”. 
Ponadto zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający nie będzie naliczał GW kar umownych z tytułu 
braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom spowodowanej okolicznością, że rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy wskazany w umowie o podwykonawstwo lub fakturze VAT nie będzie ujawniony w terminie 
płatności na tzw. „białej liście podatników VAT”? 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 70 
Zamawiający nie dokonuje zmiany wzoru umowy we wskazanym przez Wykonawcę zakresie. Jednocześnie 
Zamawiający wyjaśnia, że kara umowna opisana w §18 ust. 1 pkt 1.4. naliczana jest za każdy dzień zwłoki GW w 
zapłacie należnego Podwykonawcom wynagrodzenia. Zgodnie z art. 476 zd. 2 Kodeksu cywilnego zwłoka w 
spełnieniu świadczenia nie ma miejsca w przypadku, gdy opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które 
dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. 
 
PYTANIE NR 71 (20.07.2021) 
Dotyczy umowy: § 18 ust. 1 pkt 1.10: zwracamy się z prośbą o obniżenie wysokości kary z 10.000,00zł do 
5.000,00zł 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 71 
Zamawiający nie zmienia treści wzoru umowy. 
 
PYTANIE NR 72 (20.07.2021) 
Dotyczy umowy: § 18 ust. 1 punkty 1.12, 1.13, 1.14, 1.17: zwracamy się z prośbą o zastąpienie kwot wskazanych 
w wymienionych ustępach kwotą 5.000,00zł. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 72 
Zamawiający nie zmienia treści wzoru umowy. 
 
PYTANIE NR 73 (20.07.2021) 
Dotyczy umowy: § 18 ust. 1 punkty 1.15, 1.16: zwracamy się z prośbą o zastąpienie kwot wskazanych w 
wymienionych ustępach kwotą 2.000,00zł 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 73 
Zamawiający nie dokonuje zmiany wzoru umowy we wskazanym przez Wykonawcę zakresie, natomiast wykreśla 
z wzoru umowy dotychczasowy pkt 1.17. §18 ust. 1. 

 
PYTANIE NR 74 (20.07.2021) 
Dotyczy umowy: § 18 ust. 3: zwracamy się z prośbą o obniżenie  maksymalnej łącznej wartości kar umownych 
do 15% 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 74 
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Zamawiający nie dokonuje zmiany wzoru umowy we wskazanym przez Wykonawcę zakresie. 

 
PYTANIE NR 75 (20.07.2021) 
Dotyczy książki projektu pkt 4.4 ust. 8 – zwracamy się z prośbą o wykreślenie w całości 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 75 
Zamawiający nie zmienia treści Książki Projektu. Kwestię reguluje dokładniej §15 ust. 1 pkt. 1.3. Umowy. 

 
PYTANIE NR 76 (20.07.2021) 
Dotyczy książki projektu pkt 5.4 lit. C ust. 2 – zwracamy się z prośbą o zastąpienie słów „najwyższą starannością” 
słowami „należytą starannością”. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 76 
Zamawiający nie zmienia treści Książki Projektu. 

 
PYTANIE NR 77 (20.07.2021) 
Dotyczy książki projektu pkt 9.2 ust. 2 – zwracamy się  z prośbą o skrócenie terminu akceptacji z 30 dni roboczych 
na 14 dni kalendarzowych. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 77 
Zamawiający koryguje treść Książki Projektu w przedmiotowym zakresie w sposób przedstawiony w załączniku 
do niniejszej odpowiedzi. 

 
PYTANIE NR 78 (20.07.2021) 
Dotyczy książki projektu pkt 14.4. ust. 6 : zwracamy się z prośbą o nadanie następującego brzmienia: 
„Zamawiający nie jest obowiązany do odbioru wnioskowanego postępu Robót, jeżeli zostaną stwierdzone w ich 
wykonaniu Wady istotne - wówczas Zamawiający może odmówić odbioru częściowego do czasu usunięcia wad i 
złożenia przez GW do IK ponownego zawiadomienie o osiągnięciu gotowości do odbioru częściowego. Wskazany 
termin na usunięcie wad jest wiążący - pod rygorem kar umownych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
zasięgnięcia przed dokonaniem odbioru opinii Autora Projektu.” 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 78 
Zamawiający koryguje treść Książki Projektu w przedmiotowym zakresie w sposób przedstawiony w załączniku 
do niniejszej odpowiedzi. 
 
PYTANIE NR 79 (20.07.2021) 
Dotyczy książki projektu pkt 14.5 ust. 11.: zwracamy się z prośbą o nadanie następującego brzmienia: „W sytuacji, 
o której mowa w pkt 14.5. ppkt 7, GW zobowiązany jest do usunięcia wyspecyfikowanych wad istotnych w terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym. Usunięcie wszystkich wad istotnych wyspecyfikowanych w trakcie odbioru 
końcowego uznaje się za datę zakończenia robót budowlanych. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 79 
Zamawiający koryguje treść Książki Projektu w przedmiotowym zakresie w pkt. 14.5 ppkt. 8,11,12,15, wprowadza 
nowy ppkt. 16 ze zmianą numeracji kolejnych punktów i koryguje treść ppkt. 18 w sposób przedstawiony w 
załączniku do niniejszej odpowiedzi. 
 
PYTANIE NR 80 (20.07.2021) 
Dotyczy książki projektu pkt 14.5 ust. 12: zwracamy się z prośbą o nadanie następującego brzmienia: 
„Wydanie  przez  GW  Zamawiającemu  obiektu  budowlanego  objętego  odbiorem  końcowym następuje wraz z 
podpisaniem protokołu odbioru końcowego bez Wad istotnych”; 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 80 
Zamawiający koryguje treść Książki Projektu w przedmiotowym zakresie w pkt. 14.5 ppkt. 8,11,12,15, wprowadza 
nowy ppkt. 16 ze zmianą numeracji kolejnych punktów i koryguje treść ppkt. 18 w sposób przedstawiony w 
załączniku do niniejszej odpowiedzi. 
 
PYTANIE NR 81 (20.07.2021) 

Dotyczy książki projektu pkt 14.5 ust. 15.: zwracamy się z prośbą o nadanie następującego brzmienia „W 
przypadku podpisania protokołu końcowego z wyszczególnionymi wadami nieistotnymi, o którym mowa w pkt 
14.5. ppkt 8, po zgłoszeniu przez GW usunięcia wad, IK i Zamawiający dokonują sprawdzenia usunięcia tych wad 
i zostaje sporządzony protokół z usunięcia wad nieistotnych. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty 
podpisania pierwotnego protokołu odbioru końcowego.” 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 81 
Zamawiający koryguje treść Książki Projektu w przedmiotowym zakresie w pkt. 14.5 ppkt. 8,11,12,15, wprowadza 
nowy ppkt. 16 ze zmianą numeracji kolejnych punktów i koryguje treść ppkt. 18 w sposób przedstawiony w 
załączniku do niniejszej odpowiedzi. 

 
PYTANIE NR 82 (20.07.2021) 
Dotyczy książki projektu pkt 16.2 ust. 1 zdanie pierwsze: zwracamy się z prośbą o nadanie następującego 
brzmienia: „Zamawiający w terminie do 14 dni od zawarcia Umowy (po spełnieniu wszystkich warunków opisanych 
w Umowie i Książce Projektu, które warunkują przekazanie Terenu Budowy),przekaże Generalnemu Wykonawcy 
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prawo dostępu do Terenu Budowy i jego używania (Protokół przekazania Terenu budowy stanowi załącznik do 

KP).” 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 82 
Zamawiający koryguje treść Książki Projektu w przedmiotowym zakresie w sposób przedstawiony w załączniku 
do niniejszej odpowiedzi. 
 
PYTANIE NR 83 (20.07.2021) 
Dotyczy SWZ: Rozdział VI ust. 1.: zwracamy się z prośbą o nadanie następującego brzmienia:  „Wykonawca 
zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie: 24 miesięcy od dnia podpisania umowy;”  
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 83 
Z uwagi na obiektywną przyczynę przewidzianą art. 436 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
Zamawiający nie zmienia treści SWZ. 
 
PYTANIE NR 84 (20.07.2021) 
Dotyczy SWZ:  Rozdział VI. ust. 2 SWZ: zwracamy się z prośbą o nadanie następującego brzmienia:   „Przez datę 
wykonania zamówienia przyjmuję się zakończenie robót, złożenie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie 
w imieniu Zamawiającego i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji właściwego inspektora powiatowego 
nadzoru budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie obiektu oraz datę protokolarnego przekazania obiektu w 

użytkowanie, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez wszystkie Strony (GW, Zamawiający, Inżynier 
Kontraktu) protokołu potwierdzającego zakończenie realizacji zamówienia (Protokołu Odbioru Końcowego). 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 84 

Zamawiający zmienia treść Rozdziału VI ust. 2 SWZ na następującą: 
„Przez datę wykonania zamówienia przyjmuje się zakończenie robót, złożenie dokumentacji powykonawczej oraz 
uzyskanie w imieniu Zamawiającego i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji właściwego inspektora 
powiatowego nadzoru budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie obiektu oraz datę protokolarnego przekazania 
obiektu w użytkowanie, co zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu Odbioru Końcowego bez wad istotnych 
(z wyłączeniem obowiązków GW wynikających z postanowień w okresie gwarancji i rękojmi).” 
 
PYTANIE NR 85 (20.07.2021) 
Gdzie w przedmiarze Zamawiającego ujęto reling z rys. PW-A-602 - Detale relingów? 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 85 
Zamawiający przypomina, że przedmiar ma charakter informacyjny. W tym konkretnym przypadku element 
został ujęty w Przedmiarze architektury, poz. 634, dział 1.7, w części kurtyny elewacyjne. 

 
PYTANIE NR 86 (20.07.2021) 
Gdzie w przedmiarach Zamawiającego ujęto zakres „bylin i traw ozdobnych” z projektu Architektury Krajobrazu? 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 86 
Zamawiający przypomina, że przedmiar ma charakter informacyjny. W tym konkretnym przypadku element 
został ujęty w Przedmiarze architektury krajobrazu, poz. 124-trawniki ozdobne, dział 1.12-Zieleń. 

 
PYTANIE NR 87 (20.07.2021) 
Gdzie w przedmiarze Zamawiającego ujęto deskę tarasową na legarach występującą na kondygnacji +1 (na 
tarasie sali restauracyjnej)? 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 87 
Zamawiający przypomina, że przedmiar ma charakter informacyjny. W tym konkretnym przypadku nie ma w 
przedmiarze oddzielnej pozycji desek tarasowych. Element należy ująć zgodnie z opisem technicznym projektu 
wykonawczego architektury (t.j. termojesion) z mocowaniem łącznikami nierdzewnymi metodą ukrytą. 
 
PYTANIE NR 88 (20.07.2021) 
„Budowa ogrodzenia systemowego na słupkach stalowych zgodnie z projektem” zgodnie z przedmiarem 

Zamawiającego 691,24m2, zaś zgodnie z projektem ~900m2. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 88 
Zamawiający przypomina, że przedmiar ma charakter informacyjny. Zakres przedmiotu zamówienia określony 
jest Opisem Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami, w szczególności Dokumentacją Projektową. 

 
PYTANIE NR 89 (20.07.2021) 
Gdzie w przedmiarze Zamawiającego zostały ujęte trybuny występujące w zagospodarowaniu terenu oznaczone 
na rys. PW-A-PZT-06? 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 89 
Zamawiający przypomina, że przedmiar ma charakter informacyjny. W tym konkretnym przypadku element 
został ujęty w Przedmiarze architektury krajobrazu, poz. 118, dział 1.10-Podesty/Schody. 

 
PYTANIE NR 90 (20.07.2021) 
W związku z oznaczeniem na planie PZT murów oporowych prosimy o uszczegółowienie tego zakresu prac: 

  - przekrój elementu 
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  - wysokość 

  - klasa betonu 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 90 
Zamawiający informuje, że elementy te zostały w projekcie budowlanym- konstrukcja z uszczegółowieniem w 
projekcie wykonawczym-konstrukcja. 
 
PYTANIE NR 91 (20.07.2021) 
Prosimy o potwierdzenie iż w zakresie przetargu jest dostawa i montaż technologii kuchni zgodnie z 
zestawieniem na rysunku W-K.201-04 oraz W-K-201-05. 

 
PYTANIE NR 92 (20.07.2021) 
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie ruchome (krzesła, kanapa) w garderobach jest poza zakresem 
przetargu. 
 
PYTANIE NR 93 (20.07.2021) 
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie szatni w szafki oraz ławki jest poza zakresem przetargu. 
 
PYTANIE NR 94 (20.07.2021) 

Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie Sali baletowej oraz gimnastycznej jest poza zakresem przetargu. 
 
PYTANIE NR 95 (20.07.2021) 
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie w szafki uczelniane w pom U1.084 jest poza zakresem przetargu. 

 
PYTANIE NR 96 (20.07.2021) 
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie meblowe pom. Inspicjenta jest poza zakresem przetargu. 
 
PYTANIE NR 97 (20.07.2021) 
Prosimy o potwierdzenie iż zabudowa meblowa pomieszczenia matki z dzieckiem jest poza zakresem przetargu. 
 
PYTANIE NR 98 (20.07.2021) 
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie pomieszczenia Zaplecze elektryczne jest poza zakresem przetargu. 
 
PYTANIE NR 99 (20.07.2021) 
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie pomieszczenia Zaplecze warsztatowe - stolarnia jest poza zakresem 
przetargu. 
 
PYTANIE NR 100 (20.07.2021) 
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie meblowe w pom. U1.043 jest poza zakresem przetargu. 
 
PYTANIE NR 101 (20.07.2021) 
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie pomieszczenie personelu gospodarczego jest poza zakresem przetargu. 
 
PYTANIE NR 102 (20.07.2021) 
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie pomieszczenia socjalnego U1.051 jest poza zakresem przetargu. 
 
PYTANIE NR 103 (20.07.2021) 
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie meblowe pomieszczenia Pokój socjalny personelu (1.34) jest poza 
zakresem przetargu. 
 
PYTANIE NR 104 (20.07.2021) 
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie szatni (krzesła, wieszaki stoliki – pom. 1.04)  jest poza zakresem 
przetargu. 
 
PYTANIE NR 105 (20.07.2021) 
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie holu – pom. 1.05 (krzesła, zabudowa meblowa) jest poza zakresem 
przetargu. 
 
PYTANIE NR 106 (20.07.2021) 
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie oraz zabudowa meblowa w Pokój socjalny personelu – pom. 1.34 jest 
poza zakresem przetargu. 
 
PYTANIE NR 107 (20.07.2021) 
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie, zabudowa meblowa Foyer koncertowe -  pom. 1.37 jest poza 
zakresem przetargu. 
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PYTANIE NR 108 (20.07.2021) 

Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie ruchome (krzesła, stoły, zabudowa meblowa) Sali restauracyjnej – 
pom. 1.36 jest poza zakresem przetargu. 
 
PYTANIE NR 109 (20.07.2021) 
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie Pomieszczenia socjalnego – pom. 2.43  (krzesła, stół, zabudowa 
meblowa) jest poza zakresem przetargu. 
 
PYTANIE NR 110 (20.07.2021) 
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie pomieszczenia Fundacja „Konsonans” – pom. 2.78 (krzesła, biurka) jest 
poza zakresem przetargu. 
 
PYTANIE NR 111 (20.07.2021) 
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie pomieszczenia Kabina oświetl.-projekcyjna – pom. 2.02 (krzesła, 
biurka, stoły) jest poza zakresem przetargu. 
 
PYTANIE NR 112 (20.07.2021) 
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie pomieszczeń Teoria muzyki – pom. 3.47-3.51 (krzesła, stoły, biurka) 

jest poza zakresem przetargu. 
 
PYTANIE NR 113 (20.07.2021) 
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie pomieszczeń 3.28-3.30 (krzesła, stoły, biurka) jest poza zakresem 
przetargu. 
 
PYTANIE NR 114 (20.07.2021) 
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie pomieszczeń 3.38-3.45 (krzesła, stoły, biurka) jest poza zakresem 
przetargu. 
 
PYTANIE NR 115 (20.07.2021) 
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie pomieszczeń 3.20-3.23 (krzesła, stoły, biurka) jest poza zakresem 
przetargu. 
 
PYTANIE NR 116 (20.07.2021) 
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie pomieszczenia socjalne – 3.24 jest poza zakresem przetargu. 
 
PYTANIE NR 117 (20.07.2021) 
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie pomieszczenia Fonoteka – 3.55 jest poza zakresem przetargu. 
 
PYTANIE NR 118 (20.07.2021) 
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie pomieszczenia socjalne – 3.11 jest poza zakresem przetargu. 
 
PYTANIE NR 119 (20.07.2021) 
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie pomieszczeń 3.04-3.09 jest poza zakresem przetargu. 
 
PYTANIE NR 120 (20.07.2021) 
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie pomieszczenia audytorium – 3.94 jest poza zakresem przetargu. 
 
PYTANIE NR 121 (20.07.2021) 
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie pomieszczeń 3.82-3.83 jest poza zakresem przetargu. 
 
PYTANIE NR 122 (20.07.2021) 
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie pomieszczeń 4.06-4.13 jest poza zakresem przetargu. 
 
PYTANIE NR 123 (20.07.2021) 
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie pomieszczeń 4.16-4.32 jest poza zakresem przetargu. 
 
PYTANIE NR 124 (20.07.2021) 
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie pomieszczenia senatu – 4.33 jest poza zakresem przetargu. 
 
PYTANIE NR 125 (20.07.2021) 
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie pomieszczeń 4.35-4.49 jest poza zakresem przetargu. 
 
PYTANIE NR 126 (20.07.2021) 
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie pomieszczeń 4.51-4.52 jest poza zakresem przetargu. 
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PYTANIE NR 127 (20.07.2021) 

Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie pomieszczeń 4.54-4.64 jest poza zakresem przetargu. 
 
PYTANIE NR 128 (20.07.2021) 
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie pomieszczeń 5.07-5.24 jest poza zakresem przetargu. 
 
PYTANIE NR 129 (20.07.2021) 
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie pomieszczeń 5.29-5.30 jest poza zakresem przetargu. 
 
PYTANIE NR 130 (20.07.2021) 
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie pomieszczeń 5.31-5.100 jest poza zakresem przetargu. 
 
PYTANIE NR 131 (20.07.2021) 
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie pomieszczenia pralnia – 6.02 jest poza zakresem przetargu. 
 
PYTANIE NR 132 (20.07.2021) 
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie pomieszczenia pokój internetowy – 6.04 jest poza zakresem przetargu. 
 

PYTANIE NR 133 (20.07.2021) 
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie pomieszczeń 6.08-6.63 jest poza zakresem przetargu. 
 
PYTANIE NR 134 (20.07.2021) 
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie pomieszczeń 6.67-6.80 jest poza zakresem przetargu. 
 
PYTANIE NR 135 (20.07.2021) 
W punkcie V. 1.a. SWZ jest napisane „Zakres zamówienia obejmuje realizację robót budowlanych (wraz z dostawą 
części wyposażenia wbudowanego na stałe) polegających na budowie budynku  nowej siedziby Akademii 
Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.” Prosimy o tabelaryczne wskazanie jakie elementy 
należy uwzględnić w ofercie. 
 
PYTANIE NR 136 (20.07.2021) 
Prosimy o potwierdzenie iż zgodnie z zapisami SWZ pkt. V.1.a. wyposażenie ruchome pokazane na rysunkach jest 
po za zakresem oferty. 
 
PYTANIE NR 137 (20.07.2021) 
Prosimy o potwierdzenie iż w zakresie oferty GW należy przewidzieć tylko wyposażenie stałe wymienione w 
technologii kuchni. 
 
ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NR 91-137 
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.  
 
PYTANIE NR 138 (20.07.2021) 
Proszę o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie elementów wyposażenia objętych przetargiem. 
 
PYTANIE NR 139 (20.07.2021) 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie foteli zgodnie z oznaczeniami na rysunkach. 
 
PYTANIE NR 140 (20.07.2021) 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie wyposażenia części administracyjnej objętego przetargiem. 
 
PYTANIE NR 141 (20.07.2021) 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie wyposażenia części dydaktycznej objętej przetargiem. 
 
PYTANIE NR 142 (20.07.2021) 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie wyposażenia części domu studenta objętego przetargiem. 
 
PYTANIE NR 143 (20.07.2021) 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie wyposażenia części kantyna i zaplecze kuchni objętego 
przetargiem. 
 
PYTANIE NR 144 (20.07.2021) 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie wyposażenia części komunikacja ogólna objętego 
przetargiem. 
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PYTANIE NR 145 (20.07.2021) 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie wyposażenia części sale koncertowe objętego przetargiem. 
 
PYTANIE NR 146 (20.07.2021) 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie wyposażenia części szatnie objętego przetargiem. 
 
PYTANIE NR 147 (20.07.2021) 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie wyposażenia części toalety objętego przetargiem. 
 
ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NR 138-147 
Dla wyposażenia objętego przedmiotem zamówienia dokumentacja nie wymaga uzupełnienia. 

 
PYTANIE NR 148 (20.07.2021) 
W związku ze znacznym skomplikowaniu przedmiotu wyceny postępowania przetargowego, a także mając na 
uwadze sezon urlopowy, uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu złożenia ofert o 4 tygodnie. Dodatkowy czas 
pozwoli na przygotowanie Państwu rzetelnej i optymalnej oferty na Generalne Wykonawstwo przedmiotowej 
inwestycji.  

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 148 
W związku z zakresem udzielonych odpowiedzi na pytania Zamawiający zmienia termin składania ofert na 
06.09.2021 r. godz. 10:00. 
 
PYTANIE NR 149 (20.07.2021) 
Zwracamy się z prośbą o zmianę warunku i 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.  
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 149 
Zamawiający nie zmienia SWZ w przedmiotowym zakresie. 
 
PYTANIE NR 150 (21.07.2021) 
Prosimy o informację w jakim zakresie oraz przez jaki okres trwania należy zapewnić pielęgnację zieleni.  
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 150 
Pielęgnację zieleni należy zapewnić od chwili dokonania nasadzeń do końca okresu udzielonej przez wykonawcę 
gwarancji i rękojmi. Opis został podany w załączniku do OPZ- Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych nr B-03.02.01. Zamawiający rozszerza OPZ o załącznik do niniejszej odpowiedzi: „Tereny zielone- 
uzupełnienie STWIORB” zarówno w zakresie pielęgnacji, jak i przygotowania podłoża oraz wykonania. 
 
PYTANIE NR 151 (21.07.2021) 
Prosimy o wskazanie częstotliwości koszenia traw oraz łąk kwietnych w okresie udzielonej gwarancji. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 151 
Opis został podany w załączniku do OPZ- Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nr B-03.02.01. 
Zamawiający rozszerza OPZ o załącznik do niniejszej odpowiedzi: „Tereny zielone- uzupełnienie STWIORB” 
zarówno w zakresie pielęgnacji, jak i przygotowania podłoża oraz wykonania. 
 
PYTANIE NR 152 (21.07.2021) 
Prosimy o wskazanie płatnika wody wykorzystywanej do podlewania zieleni w okresie udzielonej gwarancji.   
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 152 
Płatnikiem będzie użytkownik obiektu. Przedmiotem zamówienia objęta jest instalacja zewnętrzna na potrzeby 
podlewania zieleni. 

 
PYTANIE NR 153 (21.07.2021) 
Prosimy o doszczegółowienie prac, jakie należy wykonać w zakresie rekultywacji zbiornika wodnego na terenie 
inwestycji tzw. „glinianka”. Udostępnione materiały nie określają tu żadnych wytycznych. W przedmiarze 
Zamawiającego widnieje pozycja „Badania dna glinianki - dokumentacja wykonawcza” zaś w dokumencie „zał. nr 
8 - Sprawozdanie z badań fiz-chem_WAW-721” zawarto jedynie wyniki i adnotację o przekroczeniu dopuszczalnej 
wartości molibdenu. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 153 
Przedmiotem zamówienia jest oczyszczenie wody, brzegów i dna zbiornika zgodnie z Opisem Przedmiotu 
Zamówienia. Prace muszą być poprzedzone opracowaniem dokumentacji warsztatowej na podstawie 
przeprowadzonego badania zbiornika oraz opracowaniem Planu Zapewnienia Jakości przy wykonywaniu tych 
robót. 
 
PYTANIE NR 154 (21.07.2021) 
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Czy w zakresie postępowania przetargowego są wieszaki szatniowe? Element nie został ujęty w przedmiarze 

Zamawiającego. 
 
PYTANIE NR 155 (21.07.2021) 
Czy w zakresie postępowania przetargowego są rolety wewnętrzne? Element nie został ujęty w przedmiarze 
Zamawiającego. 
 
PYTANIE NR 156 (21.07.2021) 
Czy w zakresie postępowania przetargowego jest wyposażenie stricte wymienione w przedmiarze 
Zamawiającego? 
 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 154-156 
Jak w odpowiedziach zamawiającego dla nr 91-137. 
 
PYTANIE NR 157 (21.07.2021) 
W nawiązaniu do zapisów SWZ pkt. X 2:  
e. oświadczenia wykonawcy – z art.109 ust.1 pkt.3 ustawy, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania 
za wykroczenie, za które wymierzono kare aresztu –sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem 
wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do SWZ. 
f. oświadczenie wykonawcy, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne na 
podstawie art.108 ust.1 pkt 4) oraz z art.109ust.1 pkt4 w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono 
upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury –załącznik nr 4A do SWZ 
prosimy o odpowiednią korektę treści przywołanych załączników nr 7 i 4A do SWZ.  
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 150 
Zamawiający koryguje treść formularzy zgodnie z plikami załączonymi do niniejszej odpowiedzi. 
 
PYTANIE NR 158 (21.07.2021) 
W nawiązaniu do zapisów SWZ pkt. IX 2.2.2.3 prosimy o potwierdzenie, że w celu spełnienia warunku udziału w 
zakresie posiadania minimum 5 letniego doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji Kierownika robót 
Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez wykazanie minimum 5 letniego doświadczenia zawodowego w 
pełnieniu funkcji zarówno Kierownika robót jak i Kierownika budowy (jako funkcji wyższej od kierownika robót).  
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 158 
Zamawiający nie zmienia treści SWZ. Wymagane jest doświadczenie na stanowisku Kierownika robót, co nie 
wyklucza, że osoba ta mogła jednocześnie pełnić funkcję kierownika budowy. 
 
PYTANIE NR 159 (21.07.2021) 
W nawiązaniu do zapisu SWZ pkt. XIX 3d:  
Potwierdzeniem posiadania przez Wykonawcę dodatkowego doświadczenia jest dostarczony wraz z formularzem 
oferty wykaz zadań inwestycyjnych zawierający wszystkie informacje (dane wymienione w tabeli powyżej), które 
pozwolą Zamawiającemu ocenić to doświadczenie (m.in. nazwa i adres inwestycji, zakres robót, nazwa i adres 
zamawiającego, terminy realizacji, stan zaawansowania, itp.) dokumenty potwierdzające należyte wykonanie 
usługi oraz potwierdzenia pełnienia wskazanej funkcji (np. wpisy do dziennika budowy). W przypadku braku 
wszystkich informacji Wykonawca otrzyma w danym podkryterium 0 punktów. 
prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia wraz z formularzem dokumentów potwierdzających należyte 
wykonanie usługi oraz pełnienia wskazanej funkcji.  
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 159 
Zamawiający nie zmienia treści SWZ w zakresie opisanym przez Wykonawcę. 
 
PYTANIE NR 160 (23.07.2021) 
Zgodnie z „04.-GW-SWZ-Załącznik-nr-2” tj. formularzem oferty Generalny Wykonawca wypełnia następujące 
pozycje: 
a) na stronie 2 w pkt I. Cena za realizację usługi zgodnie z załącznikiem 1 do SWZ z wyłączeniem prac określonych 
w A.II. pkt. 1-5, 
b) na stronie 2 w pkt II.  Cena czynności przygotowawcze zgodnie z A. II. pkt. 1-5 załącznika 1 do SWZ, 
c) na stronie 3 w pkt III. PODZIAŁ KOSZTÓW ROBÓT BUDOWLANYCH wykorzystując „14.-GW-SWZ-Załącznik-
nr-12.xlsx” kwoty za poszczególne lata 2021, 2022, 2023, gdzie wartości te wyliczają się automatycznie po 
wpisaniu kwot z pkt a) i b) powyżej. 
Cena z pkt b) jako robót przygotowawczych została uwzględniona w roku 2021 „14.-GW-SWZ-Załącznik-nr-
12.xlsx”, lecz w sposób nieprawidłowy, gdyż odejmuje się od kwoty z pkt a). Wskutek tej (zablokowanej formuły) 
w „14.-GW-SWZ-Załącznik-nr-12.xlsx” roboty przygotowawcze odejmują się od pozostałych robót. Prosimy o 
stosowną rewizję formuły w  „14.-GW-SWZ-Załącznik-nr-12.xlsx”.  
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 160 
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Zamawiający poprawił formuły w komórkach D8 oraz D11 i załącza do niniejszej odpowiedzi skorygowany 

załącznik nr 12 do SWZ na plik: „14.-GW-SWZ-Załącznik-nr-12 v 2.xlsx”. 
 
PYTANIE NR 161 (30.07.2021) 
Po czyjej stronie jest zakres związany z wycinką zieleni? 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 161 
Wycinka drzew zgodnie z wydanymi decyzjami została zrealizowana. Zamawiający na obecną chwilę nie zakłada 
potrzeby wycinki innych drzew lub krzewów. 
 
PYTANIE NR 162 (30.07.2021) 
Jeśli wycinka drzew  i krzewów jest po stronie Generalnego Wykonawcy to czy występują jakieś opłaty 
administracyjne z tym związane? 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 162 
Wycinka drzew zgodnie z wydanymi decyzjami została zrealizowana. Zamawiający na obecną chwilę nie zakłada 
potrzeby wycinki innych drzew lub krzewów. 

 
PYTANIE NR 163 (30.07.2021) 
Prosimy o informację na temat oczyszczonej wody w związku z rekultywacją glinianki. Czy ma ona zostać z 

powrotem zatłoczona do zbiornika (po usunięciu dna glinianki) czy np. zostać zrzucona do rzeki / kanalizacji? 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 163 
Wyboru metody oczyszczenia wód zbiornika (glinianki) dokonuje Wykonawca w opracowywanej przez siebie w 
ramach przedmiotu zamówienia dokumentacji warsztatowej. 

 
PYTANIE NR 164 (30.07.2021) 
W oparciu o wytyczne którego z rozporządzeń należy prowadzić prace badawcze w obrębie zbiornika wodnego – 

glinianki (osad denny)? 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 164 
Wyboru metodologii badania zbiornika (glinianki) dokonuje Wykonawca w opracowywanej przez siebie w ramach 
przedmiotu zamówienia dokumentacji warsztatowej. Zamawiający w ramach Opisu Przedmiotu Zamówienia 
określił zamierzony efekt końcowy. 
 
PYTANIE NR 165 (30.07.2021) 
Do jakiej głębokości należy prowadzić badania dna zbiornika wodnego glinianki? 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 165 

Nie przewiduje się badania dna zbiornika poniżej zalegającego osadu dennego, którego grubość jest szacowana 
na 1,5 m i podlega weryfikacji przez Wykonawcę przed rozpoczęciem robót. 
 

PYTANIE NR 166 (30.07.2021) 
Czy Zamawiający określa w zakresie jakich analiz chemicznych należy prowadzić badania osadu dennego ze 

zbiornika wodnego glinianki? 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 166 

Zakres analiz określa Wykonawca samodzielnie na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących 
gospodarowania odpadami.  

 
PYTANIE NR 167 (30.07.2021) 
Czy na terenie glinianki istnieje życie biologiczne? 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 167 
Tak. 

 
PYTANIE NR 168 (30.07.2021) 
Jaki odpad skumulowany jest na dnie zbiornika glinianki?  

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 168 
Zamawiający nie ma wiedzy w tym zakresie. 
 
PYTANIE NR 169 (02.08.2021) 
Dotyczy SWZ: Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie zapisów umożliwiających wypłatę na rzecz Generalnego 
Wykonawcy zaliczki w wysokości 10% wartości kontraktu. El. charakterystycznym tego postepowania jest 
wartościowy zakres dostawy wyposażenia technologicznego, co wymaga od Wykonawcy zaliczkowania. W 
konsekwencji po stronie Wykonawcy generuje to dodatkowe koszty finansowe co w konsekwencji niepotrzebnie 
zawyża wartość oferty. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 169 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek 

 
PYTANIE NR 170 (02.08.2021) 
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Dotyczy terminu realizacji: Aktualnie oczekiwany przez Zamawiającego termin realizacji Inwestycji określony jest 

datą 30.11.2023r. Przy założeniu podpisania umowy w listopadzie 2021 roku Wykonawca będzie dysponował 24 
mc na wybudowanie oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przedmiotowej Inwestycji. Termin ten jest 
nierealny i niemożliwy do dotrzymania przez żadnego z wykonawców. Obiekt jest posadowiony w bardzo 
skomplikowanych warunkach gruntowo – wodnych i wymaga przeprowadzenia prac przygotowawczych oraz 
specjalistycznych prac geotechnicznych, jeszcze przed rozpoczęciem wznoszenia budynku. Prace te to min. 6 mc. 
Następnie realizacja konstrukcji budynku, wymaga min 18 mc realizacji. Na powyższe składa się ponad 30.000 
m3 betonu oraz ponad 5.000 ton stali do wbudowania, ilości te są niecodzienne. Ponadto rozwiązania techniczne 
budynku w tym jego pasywność oraz wysokie parametry cieplno- wilgotnościowe determinują procesy 
technologiczne, których nie da się przyspieszyć. Prace wykończeniowe to min. 12 mc oraz 2 mc należy przewidzieć 
na procedury odbiorowe. Całość zatem należy określić terminem min. 38 mc. Zamawiający jako gospodarz 
postepowania dysponujący profesjonalnym doradcą w postaci inżyniera kontraktu musi brać pod uwagę, że 
aktualnie określony termin jest całkowicie niemożliwy do osiągniecia.  
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 170 
Z uwagi na obiektywną przyczynę przewidzianą art. 436 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
nie zmienia treści SWZ. 
 
PYTANIE NR 171 (04.08.2021) 

Dotyczy sposobu rozliczenia - Czy Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania comiesięcznego odrębnie 
przez każdego z członków konsorcjum tj. dwóch odrębnych faktur każdego kolejnego miesiąca? 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 171 
Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. 
 
PYTANIE NR 172 (04.08.2021) 
Czy Zamawiający ma zgodę MWiK na zrzut wody z odwodnienia do kanalizacji deszczowej? 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 172 
Zamawiający nie posiada takiej zgody. Odprowadzenie wód z wykopu przewidziane jest do zbiornika wodnego- 
glinianki zgodnie z dokonanym zgłoszeniem wodnoprawnym, na które właściwy organ nie wniósł sprzeciwu. 
Zaświadczenie o braku sprzeciwu stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi. 
 
PYTANIE NR 173 (04.08.2021) 
Czy koszty zrzutu wody z odwodnienia wykopów należy ująć w ofercie Generalnego Wykonawcy? 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 173 
Odwodnienie wykopu i odprowadzenie wód do zbiornika jest częścią przedmiotu zamówienia. Odwodnienie 
wykopu i odprowadzenie wody do zbiornika nie powoduje dodatkowych opłat lub należności na rzecz Skarbu 
Państwa lub na rzecz Zamawiającego. 
 
PYTANIE NR 174 (04.08.2021) 
W Dokumentacji Projektowej przedstawiono schematy pożarowe określające zróżnicowane strefy pożarowe ZLI, 
ZL.II, ZL.III, PM itp., nie zawarto informacji na temat klas odporności pożarowej poszczególnych elementów 
wykończenia. Z uwagi na wielkość budynku, przeznaczenie pomieszczeń oraz wykończenie pomieszczeń 
materiałami drewnianymi, prosimy o wskazanie właściwych klas odporności pożarowej w odniesieniu do 
zaprojektowanych rodzajów podłóg i przegród: ( Podłogi : P15-B Posadzka - bruk drewniany ; P15-E Podłoga 
legarowa sal koncertowych; P15-Ec Podłoga legarowa sal koncertowych, ciemna; P15-P Podłoga pływająca – 
parkiet; P15-PL Podłoga sportowa na konstrukcji drewnianej - posadzka drewniana, lite deski jesionowe; P15-PU 
Podłoga pływająca pomieszczeń użytkowych - posadzka drewniana, parkiet jesionowy jasny; P20-P Podłoga 
pływająca pomieszczeń o najwyższych wymaganiach akustycznych - posadzka drewniana, parkiet jesionowy 
jasny; PE-KON Podest estradowy sali koncertowej na konstrukcji legarowej: posadzka drewniana, parkiet 
jesionowy jasny; P2.5-P Posadzka sal koncertowych układana wprost na konstrukcji -posadzka drewniana, parkiet 
jesionowy jasny; PWS.Ka Widownia sali kameralnej - posadzka drewniana, parkiet jesionowy jasny - posadzka 
drewniana, parkiet jesionowy jasny;  PWS.Ko Widownia sali koncertowej - posadzka drewniana, parkiet jesionowy 
jasny; PWS.O Widownia sali organowej - posadzka drewniana, parkiet jesionowy bejcowany na ciemno, PWS.T 
Widownia sali teatralne - posadzka drewniana, parkiet jesionowy bejcowany na ciemno), (Przegrody 
wewnętrzne:  UA-AU-A; UA5c; UA15; UA-AU-B; UA-BAL1; UA-BAL2; UA-DO-B/C/D; UA-DO-E; UA-KAM2 ; UA-
KAM4; UA-KAM5; UA-KAM6; UA-KON1; UA-KON3; UA-ORG2; UA-ORG3; UA-ORG4A/4B; UA-PR2; UA-TE-F; 
SWW5; W-KON1; W-KON2; W-KON3; WD2; WD2c, Cokoły). 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 174 
Wymagania zostały podane w operacie pożarowym. Pod pojęciem operatu pożarowego należy rozumieć rozdział 
V.12 opisu Projektu Budowlanego: Wymagania przeciwpożarowe dla elementów  wykończenia  wnętrz i 
wyposażenia stałego są określone w części opisowej (rozdział V.12.11) projektu budowlanego. Dotyczy to 
posadzek i wykładzin podłogowych, okładzin ściennych, sufitów podwieszonych itd., dla których określono 
wymagania stosowane w przepisach techniczno-budowlanych jako: niepalne, niezapalne, trudno zapalne,  nie 
kapiące i nie odpadające pod wpływem ognia. Wyżej wymieniane elementy i materiały,  w zależności od funkcji 
jakie spełniają (np. sufit podwieszony, podłoga) powinny być stosowane w odniesieniu do spełnianych  klas reakcji 
na ogień zgodnie z PN-EN 13501 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. – Część 1. 
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Klasyfikacja na podstawie reakcji na ogień.  Załącznik nr 3 do przepisów techniczno-budowlanych (Dz. U. z 2015 

r poz. 1422 r. późniejszymi zmianami). Jeżeli planowany do zastosowania element (materiał), np. posadzka 
podłogowa z drewna nie ma określonej klasy reakcji na ogień Bfl (trudno zapalna) według wyżej wymienionej 
normy, to powinna być zabezpieczona odpowiednim środkiem ognioochronnym (np. lakierem), który zapewni jej 
wymaganą klasę. 

 
PYTANIE NR 175 (04.08.2021) 
Udostępniona Dokumentacja Projektowa nie zawiera operatu pożarowego, który został wskazany opisie 
technicznym. Prosimy o przekazanie operatu pożarowego. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 175 
Pod pojęciem operatu pożarowego należy rozumieć rozdział V.12 opisu Projektu Budowlanego: Wymagania 
Ochrony Przeciwpożarowej oraz rysunkowe schematy pożarowe zawarte w części Projektu Wykonawczego (plik: 
PW-PPOŻ-Schematy_Pożarowe.pdf). 

 
PYTANIE NR 176 (04.08.2021) 
Prosimy o udostępnienie opinii Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej 
wydanej do odstępstwa od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.   
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 176 

Zamawiający przekazuje przedmiotową opinię. Stanowi ona załącznik do niniejszej odpowiedzi. 
 
PYTANIE NR 177 (04.08.2021) 
Dot. uzgodnień z poszczególnymi służbami – duży zakres dokumentów formalnych w dokumentacji projektowej 
straciło swoją ważność (np. decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym na odprowadzeniem wód deszczowych, decyzja 
dot. usunięcia drzew i krzewów w złym stanie zdrowotnym, warunki techniczne: MWik, KPEC, Enea, Orange, PSG 
i inne). Prosimy o informację czy Zamawiający dokona aktualizacji terminowej tych dokumentów przed 
planowanym rozpoczęciem inwestycji. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 177 
Zamawiający będzie dokonywał aktualizacji terminowej wymaganych dokumentów w terminach pozwalających 
na realizację robót zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo- Finansowym. 
 
PYTANIE NR 178 (05.08.2021) 
W nawiązaniu do zapisu ogłoszenia pkt. IV.2.6 Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: Okres 
w miesiącach: 4 (od ustalonej daty składania ofert) oraz SWZ rozdział XIII. Termin związania ofertą. Wykonawca 
jest związany ofertą przez okres 120 dni od dnia upływu terminu składania ofert oraz zapisów ustawy PZP art. 
220 ust 2 Zamawiający określa w dokumentach zamówienia termin związania ofertą przez wskazanie daty   
prosimy o stosowną korektę.  
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 178 
Zamawiający nie zmienia treści ogłoszenia o zamówieniu ze względu na zapisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych art. 220 ust. 1 pkt. 2.  
 
PYTANIE NR 179 (26.07.2021) 
Czy zamawiający zmieni zapisy Umowy § 2 ust. 3 i 4 Umowy poprzez ich właściwą redakcję w związku z 
potencjalnym naruszeniem przepisów PZP i KC poprzez niezasadne przeniesienie odpowiedzialności na 
wykonawcę w związku z jego potencjalnymi zastrzeżeniami dotyczącymi terenu budowy zgłoszonymi po terminie 
zawarcia umowy które nie mogą być podstawą dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz żądania przez 
wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia poszczególnych etapów wykonywanych robót przewidzianych w 
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, w tym terminu zakończenia robót, podczas gdy postanowienia umowy 
nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi 
Zamawiający, a wystąpienie okoliczności, których nie można było przewidzieć przed złożeniem oferty i zawarciem 
umowy nie mogą powodować ponoszenia przez wykonawcę ich negatywnych skutków, w tym w szczególności 
takie koszty nie mogą być ujęte w wynagrodzeniu wykonawcy wynikającym z oferty.  
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 179 
Odpowiedź Zamawiającego została umieszczona w odpowiedziach nr 31 i nr 32 
 
PYTANIE NR 180 (26.07.2021) 
Czy zamawiający zmieni zapisy Umowy w § 14 ust. 4 Umowy poprzez zmianę ich redakcji na następującą:  
„W przypadku niewykonania obowiązków wynikających z gwarancji Zamawiający wyznaczy GW ostateczny termin 
ich wykonania uwzględniający techniczne i technologiczne możliwości ich usunięcia, a jeśli GW nie dotrzyma 
wyznaczonego terminu, Zamawiający wykona je we własnym zakresie, a kosztami obciąży GW.”  
W związku z potencjalnym naruszeniem przepisów PZP i KC poprzez niezasadne zastrzeżenie w § 14 ust. 4 Umowy, 
obowiązku usunięcia przez wykonawcę wad i usterek powstałych w okresie gwarancji i rękojmi w terminie 
nieuwzględniającym technicznych i technologicznych możliwości ich usunięcia. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 180 
Odpowiedź Zamawiającego została umieszczona w odpowiedzi nr 57. 
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PYTANIE NR 181 (26.07.2021) 

Czy zamawiający zmieni zapisy Umowy w § 18 poprzez obniżenie zastrzeżonych tam kar umownych W związku z 
potencjalnym naruszeniem przepisów PZP i KC poprzez określenie ich w umowie w rażąco wygórowanej 
wysokości, co stanowi naruszenie zasady równości strony umowy oraz wyklucza prawidłowe skalkulowanie ceny 
oferty z uwagi na brak możliwości oceny ryzyka wynikającego z realizacji umowy. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 181 
Odpowiedź Zamawiającego została umieszczona w odpowiedziach nr 70, 71, 72, 73 i 74. 
 
PYTANIE NR 182 (26.07.2021) 
Czy zamawiający zmieni zapisy umowy w § 1 ust. 5 poprzez umieszczenie „Wyjaśnień treści SWZ” przed „Opisem 
Przedmiotu Zamówienia” w związku z niewłaściwym zastosowaniem przepisów PZP i KC i gradacji dokumentów 
w taki sposób, że pierwotne brzmienie dokumentów wchodzących w skład SWZ pozostaje istotniejsze od 
udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień treści SWZ, podczas gdy wyjaśnienia treści SWZ stanowią 
doprecyzowanie pierwotnych postanowień oraz mogą stanowić ich zmianę, a tym samym powinny stanowić 
integralną treść SWZ. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 182 
Zamawiający nie zmienia treści wzoru umowy w tym zakresie. Hierarchia jest prawidłowa. Wyjaśnienia treści SWZ 
służą doprecyzowaniu jej postanowień. Jeżeli na skutek pytań Wykonawców Zamawiający postanawia zmienić 

treść SWZ, to oczywistym jest, że moc wiążącą będzie posiadać SWZ o zmienionej treści. 
 
PYTANIE NR 183 (26.07.2021) 
Czy zamawiający zmieni zapisy pkt. 9.1.3 i 9.1.5 w zakresie wskazanego tam terminu poprzez jego obniżenie do 
14 dni roboczych na zatwierdzenie lub odrzucenie karty materiału, liczonych od dnia jej złożenia przez wykonawcę, 
W sytuacji gdy termin aktualnie wskazany jest zbyt długi i utrudnia sprawną realizację zamówienia, a 
wystarczającym i odpowiednim na ocenę karty materiału jest termin 14 dni liczony od dnia jej złożenia,  
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 183 
Odpowiedź Zamawiającego została umieszczona w odpowiedzi nr 77. 
 
PYTANIE NR 184 (26.07.2021) 
Czy zamawiający zmieni postanowienia § 14 ust. 3 Umowy, oraz dostosuje ich zgodność do brzmienia art. 647 
KC, zgodnie z którym „Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego 
w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się 
do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w 
szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty 
umówionego wynagrodzenia”. W sytuacji w której termin wykonania robót i ich odbioru (pkt 14.4.6 Książki 
Projektu) określił niezgodnie z przepisami KC.  
Zatem odbiór obiektu wykonanego w ramach umowy o roboty budowlane stanowi obowiązek Zamawiającego. 
Wystąpienie nieistotnych wad czy usterek niewpływających na możliwość użytkowania przedmiotu umowy nie 
może stanowić podstawy do odmowy odbioru robót przez Zamawiającego. Jednocześnie, odbiór robót jest 
obowiązkiem Zamawiającego i nie może zostać uzależniony od jednostronnego uznania przez Zamawiającego, że 
roboty zostały należycie wykonane. Tym samym, za nieuprawnione należy uznać kształtowanie postanowień SWZ 
oraz umowy, z których wynika, że warunkiem odbioru robót jest brak jakichkolwiek usterek lub wad oraz ustala 
się jedynie pozorny odbiór końcowy robót, zaś faktyczne skutki, w tym rozpoczęcie biegu terminu gwarancji oraz 
rękojmi następują dopiero z chwilą stwierdzenia, że wszystkie wady i usterki zostały usunięte.  
W konsekwencji Zamawiający niezgodnie z KC i PZP sformułował postanowienia § 14 ust. 3 Umowy, Rozdziału VI 
pkt 2 SWZ oraz pkt 14.4.6, 14.5.11, 14.5.12 i 14.5.15 Książki Projektu. i powinien dokonać zmiany § 14 ust. 3 
Umowy, Rozdziału VI pkt 2 SWZ oraz pkt 14.4.6, 14.5.11, 14.5.12 i 14.5.15 Książki Projektu w taki sposób, aby 
wydanie Zamawiającemu przedmiotu umowy (w tym rozpoczęcie biegu terminu rękojmi oraz gwarancji) 
następowało wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego i nie było uzależnione od usunięcia przez 
wykonawcę nieistotnych wad i usterek. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 184 
Odpowiedź Zamawiającego została umieszczona w odpowiedziach nr 56, 78, 79, 80 i 81 
 
PYTANIE NR 185 (26.07.2021) 
Czy zamawiający zmieni zapisy umowy § 3 poprzez usunięcie zwrotu „w szczególności” i tym samym doprecyzuje 
opis obowiązków wykonawcy ?  
Zamawiający w § 3 Umowy przedstawił obowiązki wykonawcy w okresie realizacji zamówienia. Zgodnie z § 3 ust. 
2 Umowy, obowiązkiem wykonawcy jest wykonanie robót budowlanych w zakresie niezbędnym do prawidłowej 
realizacji zamówienia zgodnie z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę oraz zgodnie z zakresem wskazanym 
w dokumentacji postępowania. W tym zakresie, wykonawca jest obowiązany do realizacji w szczególności, ale nie 
wyłącznie zadań opisanych w § 3 ust. 2 pkt 2.1-2.40 Umowy. Ponadto, zgodnie z § 3 ust. 5 Umowy, do 
obowiązków wykonawcy należy realizacja robót przygotowawczych, w szczególności, ale nie wyłącznie poprzez 
wykonanie zadań opisanych w § 3 ust. 5 pkt 5.1-5.5 Umowy.  
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Takie sformułowanie przez Zamawiającego postanowień umownych powoduje więc, że wykonawcy w obawie 

przed obciążeniem ich innymi obowiązkami niż te, które bezpośrednio wynikają z umowy mogą zawyżać cenę 
oferty.  
W konsekwencji zatem Zamawiający powinien zmodyfikować postanowienia § 3 ust. 2 oraz § 3 ust. 5 Umowy w 
taki sposób, aby opisywały one w sposób jednoznaczny oraz wyczerpujący wszystkie zadania, jakie obowiązany 
będzie wykonać w trakcie realizacji zamówienia. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 185 
Zamawiający nie dokonuje zmiany wzoru umowy we wskazanym przez Wykonawcę zakresie. Opis Przedmiotu 
Zamówienia zawiera jednoznaczne i wyczerpujące określenie zakresu obowiązków GW pozwalające na złożenie 
prawidłowej oferty przez wykonawcę profesjonalnie trudniącego się wykonawstwem robót budowlanych. 
 
PYTANIE NR 186 (27.07.2021) 
jakiego typu okapy mają być zainstalowane w kuchni, tj. wyciągowy czy nawiewno-wyciągowy. Nie mogę znaleźć 
tego w dokumentacji, a plik z załącznikami do OPZ, który trzeba ściągnąć przez wetransfer nie daje się pobrać. 
Pobiera się do pewnego momentu, a następnie wyskakuje komunikat, że pobieranie się nie powiodło. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 186 
Na temat typu okapów do kuchni głównej jest informacja na stronie 42-43 opisu technicznego wentylacji w pkt. 
7.11.2. Karta doborowa okapów dołączona jest do projektu wykonawczego- wentylacja. Są w niej zawarte 

niezbędne dane techniczne.  
 
PYTANIE NR 187 (27.07.2021) 
Prosimy o udostępnienie modelu BIM w formacie ifc. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 187 
Inwestor nie dysponuje modelem BIM dokumentacji i nie jest on przedmiotem dokumentacji przetargowej. 
 
PYTANIE NR 188 (27.07.2021) 
Prosimy o przekazanie specyfikacji deski tarasowej sceny plenerowej (materiał, kolorystyka itd.) 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 188 
Deska Tarasowa modrzew syberyjski 140-150 x 35mm dł. 4,0mb, obustronnie ryflowana, olejowana (na odcień 
olejowania wykonawca będzie zobowiązany uzyskać zatwierdzenie na podstawie przedstawionych próbek zgodnie 
z procedurą opisaną w Książce Projektu), montaż na wkręty tarasowe (typu TORX) ze stali nierdzewnej INOX AISI 
410.  
Montaż na wkręty tarasowe (typu TORX) ze stali nierdzewnej INOX AISI 410, należy przewidzieć dla wszystkich 
tarasów, stopni itp. drewnianych na terenie z wyjątkiem tarasu restauracji gdzie należy wykonać montaż z 
ukrytymi mocowaniami. Niniejszą odpowiedź należy traktować nadrzędnie względem informacji w opisie projektu 
zagospodarowania terenu o stosowaniu wkrętów ocynkowanych. 
 
PYTANIE NR 189 (27.07.2021) 
Prosimy o przekazanie specyfikacji podłogi z desek dębowych o symbolu PWA (Widownia audytorium) – wymiary, 
kolorystyka itp. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 189 
Dla Audytorium należy przewidzieć podłogę drewnianą jak dla widowni sali koncertowej, t.j.: 
22 mm - posadzka drewniana, parkiet jesionowy jasny (wym. 22 x 70 x 500 mm), I-sza klasa selekcji (ujednolicona 
barwa i struktura drewna selekcjonowana pod kątem jasnej klepki, dowolny układ słoi, dopuszczalne zdrowe, 
jasne, mocno wrośnięte sęki do maksymalnej średnicy 8 mm), wykończenie: 3 warstwy rozpuszczalnikowego 
poliuretanowego lakieru jednokomponentowego przeznaczonego do ekstremalnych obciążeń użytkowych, 
bezbarwny, mat satynowy, na 1 warstwie podkładu wykonać ściśle wg technologii producenta z uwzględnieniem 
szlifowania pośrednich warstw lakieru i zalecanej techniki nakładania wałkiem 
- klej do podłóg drewnianych: jednoskładnikowy, elastyczny, bezrozpuszczalnikowy klej na bazie silanu 
zakończonego polimerem, przeznaczonym do całopowierzchniowego klejenia parkietów i innych posadzek 
drewnianych, podłoże przygotować i gruntować wg wytycznych producenta kleju. 
 
PYTANIE NR 190 (27.07.2021) 
Prosimy o informację, które wykończenie tarasu restauracji należy traktować jako nadrzędne: zgodnie z opisem 
technicznym projektu wykonawczego architektury jest to 2 cm - deska tarasowa na legarach (deski: Thermo 
jesion amerykański 20x130x3000mm, profil gładki, klasa SELECT, montaż ukryty, legary co 40cm na buzonach). 
Natomiast według projektu wykonawczego architektury krajobrazu są to: Deski tarasowe gładkie, modrzew 
syberyjski 27x140mm.  
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 190 
Wykończenie tarasu przy restauracji - należy przyjąć i traktować jako nadrzędne rozwiązanie zgodnie z opisem 
technicznym projektu wykonawczego architektury (tj. termojesion). 
 
PYTANIE NR 191 (28.07.2021) 
Prosimy o potwierdzenie, że do oferty należy przyjąć okres pielęgnacji zieleni zgodnie z zapisem w opisie 
technicznym Projektu Wykonawczego Architektury Krajobrazu – 3lata. 
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ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 191 

Okres pielęgnacji musi być zgodny z okresem gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę dla tego zakresu 
przedmiotu zamówienia. 
 
PYTANIE NR 192 (28.07.2021) 
Dla warstw PZ05 zapisano: „35 cm - substrat ziemny wg wytycznych projektu zieleni”. Prosimy o przekazanie 
wytycznych. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 192 
Należy przyjąć następującą specyfikację: Substrat dachowy na intensywne dachy zielone, do nasadzeń roślin 
wymagających odpowiedniej pielęgnacji. Skład ogólny: porowate kruszywo naturalne, kruszywo wulkaniczne, 
kruszywo ekspandowane, torf mocno rozłożony, piasek, kompost. Porowatość ogólna  ≥ 55%. Maksymalna 
pojemność wodna ≥ 45%. Zawartość materii organicznej  ≤ 90 g/l. 
 
PYTANIE NR 193 (28.07.2021) 
Prosimy o uzupełnienie opisu warstw dla symbolu „IZ20(t)” widocznego na przekroju B-B w osi B5. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 193 
Zamawiający uzupełnia opis IZ20(t):  
- 0.5cm - mineralny systemowy tynk cienkowarstwowy 

- 20 cm - fasadowa wełna mineralna przeznaczona do elewacji tynkowanych  (λ = 0,033 W/mK, kl.og. A2 - 
s1,d0) 
 
PYTANIE NR 194 (28.07.2021) 
Prosimy o przekazanie scalonych rzutów architektonicznych (jeden rzut na kondygnację). 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 194 
Zamawiający jako załącznik do niniejszej odpowiedzi uzupełnia dokumentację projektową (stanowiący część 
załącznika nr 2 OPZ) o pliki dwg z pokazaniem scalonych głównych poziomów architektonicznych budynku 
zgodnie z załącznikiem do niniejszej odpowiedzi: 
▪ FloorPlan-KONDYGNACJA+1_PW.dwg 
▪ FloorPlan-KONDYGNACJA+2_PW.dwg 
▪ FloorPlan-KONDYGNACJA+3_PW.dwg 
▪ FloorPlan-KONDYGNACJA+4_PW.dwg 
▪ FloorPlan-KONDYGNACJA+5_PW.dwg 
▪ FloorPlan-KONDYGNACJA+6_PW.dwg 
▪ FloorPlan-KONDYGNACJA+7(techniczna)_PW.dwg 
▪ FloorPlan-KONDYGNACJA+8(dach całego budynku)_PW.dwg 
▪ FloorPlan-KONDYGNACJA-1_PW.dwg 
▪ FloorPlan-KONDYGNACJA-2_PW.dwg 

Pliki są tożsame pod względem zawartości projektowej w stosunku do rysunków udostępnionych  wcześniej jako 
część Opisu Przedmiotu Zamówienia, gdzie rzuty są podzielone na dwie części. 
 
PYTANIE NR 195 (28.07.2021) 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności: zgodnie z rys. „PW-A-501 - Zestawienie drzwi – widok” na obiekcie występują 
dwa rodzaje bram rolowanych (o symbolach DRL.14.20 oraz DRL.55.33), a zgodnie z zestawieniami („5.PW - 
Zestawienie typów drzwi” oraz „6.PW - Zestawienie szczegółowe drzwi”) są tylko 2 szt. bram DRL.55.33. Na 
rysunku „W-Kor+1.1_Korytarze - Rozwinięcia ścian” („Korytarz +1_1d” i „Korytarz +1_1e”) również zaznaczono 
dwie duże bramy. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 195 
W obiekcie nie występują bramy DRL.14.20. 
 
PYTANIE NR 196 (28.07.2021) 
Prosimy o korektę lokalizacji rozwinięć z rysunku: „W-Kor+1.1_Korytarze - Rozwinięcia ścian” („3 - Korytarz 
+1_1d” i „4 - Korytarz +1_1e”) na rzutach parteru – brak oznaczenia nr 4 a oznaczenie nr 3 nie koresponduje z 
rzutem. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 196 
Zamawiający koryguje wskazane nieścisłości oznaczeń zgodnie z załączonymi do niniejszej odpowiedzi 
następującymi rysunkami zamiennymi w stosunku do udostępnionych wcześniej jako część Opisu Przedmiotu 
Zamówienia: 
▪ PW-A-201a - KONDYGNACJA +1 (a).dwg 
▪ PW-A-201a - KONDYGNACJA +1 (a).pdf 
▪ PW-A-201b - KONDYGNACJA +1 (b).dwg 
▪ PW-A-201b - KONDYGNACJA +1 (b).pdf 
▪ W-Kor+1.1_Korytarze - Rozwinięcia ścian.dwg 
▪ W-Kor+1.1_Korytarze - Rozwinięcia ścian.pdf 

W dokumentacji wprowadzono jedynie korekty edycyjne oznaczenia odniesień pomiędzy powyższymi rysunkami. 
Nie wprowadzono żadnych zmian projektowych. 
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PYTANIE NR 197 (28.07.2021) 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności: zgodnie z rysunkami „AMUZ-E-PW-102c”, „AMUZ_PB_ST_02” i 
„AMUZ_PB_ST_03” wygrodzenie w pom. U2.31 i U2.32 powinno się charakteryzować odp. p.poż. EI30. Natomiast 
zgodnie z projektem architektonicznym występuje tam krata o symbolu KR.14.A, dla której nie określono wymogu 
p.poż. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 197 
Obydwa pomieszczenia transformatorów muszą być wydzielone pożarowo. Zgodnie z dokumentacją architektury 
niezależnie od krat, które nie mają odporności pożarowej, występują tam drzwi pożarowe DS.15.A o odporności 
EI60 wydzielające te pomieszczenia. Rozwiązanie zawarte w dokumentacji architektury należy w tym względnie 
traktować nadrzędnie. 
 
PYTANIE NR 198 (03.08.2021) 
Analiza STWiORB – elektroakustyka, punkt 7.1.1 „Cyfrowa Konsoleta foniczna w Reżyserni Sali koncertowej 
(konfiguracja: 16-16C-16) – KONRS01” oraz dokonana analiza rynku według najlepszej wiedzy Wykonawcy 
wskazuje na to, że w dokumentacji projektowej w STWIOR dla w/w urządzenia wdał się błąd. W związku z tym 
wnioskujemy o dokonanie zmiany opisu parametrów dla w/w pozycji na następujący: 

Parametr  Wartość  

Ilość  1  

Przeznaczenie  cyfrowa konsoleta foniczna przeznaczona do studia 
nagrań  

Ilość przetwarzanych kanałów wejściowych  minimum 800  

Ilość szyn wyjściowych  minimum 140  

Rozdzielczość bitowa pracy konsolety  minimum 40 bit zmiennoprzecinkowa  

Ilość podgrup  minimum 60  

Ilość wysyłek aux  minimum 30  

Ilość wysyłek Bus  minimum 90  

Ilość szyn głównych konsolety (main)  minimum 40  

Ilość grup VCA  minimum 120  

Możliwość miksowania w formacie 5.1, 7.1  tak  

Funkcja Solo in Place  tak  

Ilość tłumików  sumarycznie minimum 48  

Wyposażenie pojedynczego kanału  tłumik zmotoryzowane 100mm, 2 potencjometry 
dowolnie konfigurowalne, 1 potencjometr 
wzmocnienia sygnału wejściowego (Gain), wskaźnik 
wysterowania  

Monitoring TFT (tryby pracy)  mono, stereo, 5.1, 7.1 wraz z wizualizacją wysyłek 
szyn bus, redukcję wzmocnienia dla bloku dynamiki, 
statusu AfV status, przyporządkowanie grup VCA, 
Mix-Minus  

Blok centralny - ilość tłumików  minimum 16 zmotoryzowanych tłumików 100mm  

Blok centralny - typy przycisków dla każdego z 
kanałów  

MUTE, Select, PFL  

Blok centralny - ilość potencjometrów bloku 
dynamiki  

minimum 6  

Blok centralny - ilość potencjometrów bloku korekcji 
barwy  

minimum 12  

Blok centralny - ilość potencjometrów bloku wysyłek 
AUX  

minimum 8  

Blok centralny - ilość przycisków do niezależnych 
wysyłek sygnału Talkback  

minimum 4  

Wejścia lokalne konsolety cyfrowej - ilość wejść 
liniowych  

minimum 16 na 2 złączach typu DB37  

Wyjścia lokalne konsolety cyfrowej - ilość wyjść 
liniowych  

minimum 8 na złączu typu DB37  

Wyjścia lokalne konsolety cyfrowej - ilość wyjść 
liniowych  

minimum 8 na złączach typu XLR  

Wejścia lokalne konsolety cyfrowej - ilość wejść 
cyfrowych w standardzie AES  

minimum 8 par na 2 złączach typu DB25  

Wejścia lokalne konsolety cyfrowej - ilość wyjść 
cyfrowych w standardzie AES  

minimum 4 na złączach typu XLR  

Wejścia/wyjścia GPIO  minimum 8 na 2 złączach typu DB25  

Złącze Talkback  1 DB15  
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Wymiary do:  Szerokość 1850mm, głębokość 940mm, wysokość 

400mm  

Waga do: 80kg  

 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 198 
Zamawiający koryguje załącznik nr 4 do OPZ w punkcie opisanym przez Wykonawcę zgodnie z załącznikiem do 
niniejszej odpowiedzi „STWiORB- elektroakustyka - v.3.pdf”, który obowiązuje w miejsce pliku „STWiORB- 
elektroakustyka - v.2.pdf” oraz analogicznie koryguje część załącznika nr 2 do OPZ wprowadzając plik 
„OPIS\AKMB_PW_TS_OPIS – v.2.pdf” w miejsce pliku „OPIS\AKMB_PW_TS_OPIS.pdf” 
 
PYTANIE NR 199 (03.08.2021) 
W STWiORB – elektroakustyka, w punkcie 7.1.2 „Jednostka cyfrowej konsolety fonicznej w Reżyserni Sali 
Koncertowej (konfiguracja: 4 interfejsy MADI, 4 Ravenna, 4 karty DSP, 1 karta Router, dodatkowe zasilanie, RTW 
TM9) - CU17” zawarto wymaganie, że jednym z elementów wyposażenia ma być miernik RTW TM9. Ponieważ 
miernik ma służyć realizatorowi dźwięku do ciągłej obserwacji poziomów różnych sygnałów wydaje się, iż w opisie 
wymagań dla w/w urządzenia nastąpił błąd i miernik RTW TM 9  powinien być wbudowany w sterownik konsolety 
opisany w punkcie 7.1.1. Wnioskujemy o zmianę opisu wymagań dla w/w urządzeń na następujące: 

Parametr  Wartość  

Ilość  1  

Przeznaczenie  jednostka sieci cyfrowej transmisji danych  

Ilość slotów kart  10  

Ilość portów Ravenna na złączach światłowodowych 
i złączach RJ-45  

minimum 4 porty x 1szt = 4  

Ilość portów MADI na złączach światłowodowych i 
BNC  

minimum 8 portów x 1szt = 8  

Ilość przetwarzanych sygnałów wejściowych i 
wyjściowych  

minimum 1500 wejściowych i 1500 wyjściowych  

Ilość Router'ów odpowiedzialnych za obróbkę 
sygnału fonicznego  

2 niezależne  

Typ połączenia pomiędzy Routerem a 
poszczególnymi modułami z wejściami wyjściami 
Ravenna i MADI  

układ podwójnej gwiazdy  

Częstotliwość próbkowania przy przetwarzaniu 
cyfrowych sygnałów fonicznych  

96kHz  

Typ nadzoru i kontroli na systemem cyfrowej sieci  za pomocą komputera podłączonego w dowolnym 
punkcie sieci  

Typy synchronizacji sygnałów fonicznych z innymi 
systemami  

za pomocą Wordclock, MADI, AES 3, synchronizacja 
wewnętrzna  

Ilość niezależnych zasilaczy  minimum 2  

Ilość wejść AES 3  minimum 32  

Ilość wyjść AES 3  minimum 32  

Wejście/wyjście GPIO  tak  

Wysokość jednostki  do 10U  

Waga  do 20kg  

Miernik RTW TM9 Wbudowany w sterownik z pkt. 7.1.1 „Cyfrowa 
Konsoleta foniczna w Reżyserni Sali koncertowej 
(konfiguracja: 16-16C-16) – KONRS01” 

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 199 
Zamawiający koryguje załącznik nr 4 do OPZ w punkcie opisanym przez Wykonawcę zgodnie z załącznikiem do 
niniejszej odpowiedzi „STWiORB- elektroakustyka - v.3.pdf”, który obowiązuje w miejsce pliku „STWiORB- 
elektroakustyka - v.2.pdf” oraz analogicznie koryguje część załącznika nr 2 do OPZ wprowadzając plik 
„OPIS\AKMB_PW_TS_OPIS – v.2.pdf” w miejsce pliku „OPIS\AKMB_PW_TS_OPIS.pdf” 
 

PYTANIE NR 200 (03.08.2021) 
W STWiORB – elektroakustyka, w punkcie 1.1 „Jednostka główna cyfrowej sieci audio-video - CU01”, zawarto 
wymaganie aby zaimplementowane w tej jednostce porty Dante posiadały złącza światłowodowe. Na schemacie 
ogólnym sieci audio (AKMB_PW_TS_EA037) porty sieci Dante w jednostce CU01 są uwzględnione jako porty ze 
złączami galwanicznymi (RJ45). Dodatkowo zastosowane w sieci switche, obsługujące sieć Dante, posiadają porty 
ze złączami galwanicznymi (RJ45). W związku z powyższym prosimy o sprostowanie błędu i modyfikację opisu 
parametrów w/w urządzeń na następujący: 
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Parametr Wartość 

Ilość 1 

Przeznaczenie centralna jednostka sieci cyfrowej przesyłu danych 

Ilość jednocześnie obsługiwanych sygnałów 
wejściowych 

minimum 7500 

Ilość jednocześnie obsługiwanych sygnałów 
wyjściowych 

minimum 7500 

Ilość slotów kart minimum 16 

Ilość portów Ravenna na złączach światłowodowych 
i złączachRJ-45 

minimum 4 porty x 10szt = 40 

Ilość portów MADI na złączach światłowodowych minimum 8 portów x 2szt = 16 

Ilość portów DANTE na złączach galwanicznych minimum 8 portów x 3szt = 24 

Ilość Router'ów odpowiedzialnych za obróbkę 
sygnału fonicznego 

2 niezależne 

Typ połączenia pomiędzy Routerem a 
poszczególnymi modułami z wejściami wyjściami 
Ravenna i MADI  

układ podwójnej gwiazdy 

Częstotliwość próbkowania przy przetwarzaniu 
cyfrowych sygnałów fonicznych 

minimum 96kHz 

Typ nadzoru i kontroli na systemem cyfrowej sieci za pomocą komputera podłączonego w dowolnym 
punkcie sieci 

Typy synchronizacji sygnałów fonicznych z innymi 
systemami 

za pomocą Wordclock, MADI, AES 3, synchronizacja 
wewnętrzna 

Ilość niezależnych zasilaczy minimum 2 

Ilość wejść AES 3 minimum 32 

Ilość wyjść AES 3 minimum 32 

Wejście/wyjście GPIO tak 

Możliwość montażu w szafieteletechnicznej tak 

Wysokość jednostki do 10U 

Głębokość  do 500mm 

Waga do 25kg 

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 200 
Zamawiający koryguje załącznik nr 4 do OPZ w punkcie opisanym przez Wykonawcę zgodnie z załącznikiem do 
niniejszej odpowiedzi „STWiORB- elektroakustyka - v.3.pdf”, który obowiązuje w miejsce pliku „STWiORB- 
elektroakustyka - v.2.pdf” oraz analogicznie koryguje część załącznika nr 2 do OPZ wprowadzając plik 
„OPIS\AKMB_PW_TS_OPIS – v.2.pdf” w miejsce pliku „OPIS\AKMB_PW_TS_OPIS.pdf” 
 
PYTANIE NR 201 (03.08.2021) 
W STWiORB – elektroakustyka, w punktach 1.18, 1.19, 7.1.35, 7.2.40, 7.3.40, 7.4.40, 7.5.55, 7.6.39 zdefiniowane 
zostały wymagania odnośnie przełączników sieciowych, mających współpracować z cyfrową siecią dźwiękową. 
Wyżej wymienione switche mają posiadać jedynie porty optyczne o przepływności 10Gb/s każdy. Stoi to w 
sprzeczności z rysunkami projektu EA37, EA38, EA39, EA40, EA41, EA42, EA43, z których wynika, że powinny to 
być przełączniki z portami miedzianymi RJ45 do podłączenia urządzeń końcowych oraz portami światłowodowymi 
do połączeń wewnątrz struktury IP. W związku z powyższym prosimy o sprostowanie błędu w opisie dla w/w 
urządzeń i akceptację rozwiązania, w którym zgodne z rysunkami projektowymi w porty optyczne o przepływności 
10 Gb/s będą wyposażone przełączniki szkieletowe (Spine), natomiast przełączniki do których będą podłączone 
urządzenia końcowe (Leaf) będą wyposażone w porty miedziane RJ45 przepływności 1 GB/s i porty optyczne o 
przepływności 10 Gb/s do połączeń z przełącznikami szkieletowymi. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 201 
Zamawiający koryguje załącznik nr 4 do OPZ w punktach opisanych przez Wykonawcę zgodnie z załącznikiem do 
niniejszej odpowiedzi „STWiORB- elektroakustyka - v.3.pdf”, który obowiązuje w miejsce pliku „STWiORB- 
elektroakustyka - v.2.pdf” oraz analogicznie koryguje część załącznika nr 2 do OPZ wprowadzając plik 
„OPIS\AKMB_PW_TS_OPIS – v.2.pdf” w miejsce pliku „OPIS\AKMB_PW_TS_OPIS.pdf” 
 
PYTANIE NR 202 (03.08.2021) 
Analiza STWiORB – elektroakustyka, punkt 6.8 „Procesor sygnałowy – system kształtowania akustyki z opcją 
systemu efektowego pomieszczenia - PROCE01” oraz dokonana analiza rynku według najlepszej wiedzy 
Wykonawcy wskazuje na to, że w dokumentacji projektowej w STWIOR dla w/w urządzeń wdał się błąd. W 
związku z tym wnioskujemy o dokonanie zmiany opisu parametrów dla w/w pozycji na następujący: 

Parametr  Wartość  

Ilość  1  
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Przeznaczenie  zaawansowany procesor akustyki, umożliwiający 

uzyskanie wiarygodnego efektu charakteru 
akustycznego danego pomieszczenia (odpowiednimi 
proporcjami pogłosu, wczesnymi odbiciami, w 
zależności od ustawień procesora)  

Ilość wejść obsługiwanych przez procesor  32  

Ilość wyjść obsługiwanych przez procesor  64  

Częstotliwość próbkowania  48kHz  

Wejścia/ wyjścia  MADI In/Out 1 - 64 (Optical SC-Duplex, Multimode)  

Synchronizacja czasowa  Wordclock In/Out (Coaxial BNC)  

Sterowanie systemem  za pomocą złącza Ethernet RJ45  

Obsługa i serwisowanie procesora  za pomocą złącza Ethernet RJ45  

Pobór energii elektrycznej  do 2 x 350W  

Wysokość  do 2 x 4RU  

Waga  do 2 x 15kg  

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 202 
Zamawiający koryguje załącznik nr 4 do OPZ w punkcie opisanym przez Wykonawcę zgodnie z załącznikiem do 
niniejszej odpowiedzi „STWiORB- elektroakustyka - v.3.pdf”, który obowiązuje w miejsce pliku „STWiORB- 
elektroakustyka - v.2.pdf” oraz analogicznie koryguje część załącznika nr 2 do OPZ wprowadzając plik 
„OPIS\AKMB_PW_TS_OPIS – v.2.pdf” w miejsce pliku „OPIS\AKMB_PW_TS_OPIS.pdf” 
 
PYTANIE NR 203 (03.08.2021) 
Analiza STWiORB – elektroakustyka, punkt 4.1.7 - STRS03 „Stage rack cyfrowej konsolety” oraz dokonana analiza 
rynku według najlepszej wiedzy Wykonawcy wskazuje na to, że w dokumentacji projektowej w STWIOR dla w/w 
urządzeń wdał się błąd. W związku z tym wnioskujemy o dokonanie zmiany opisu parametrów dla w/w pozycji na 
następujący: 

 

Parametr  Wartość  

Ilość  1  

Opis  dedykowana, tego samego producenta jak sterownik 
cyfrowej jednostki fonicznej oraz jednostki obliczeniowej  

Wejścia analogowe  minimum 24 kanały wejściowe analogowe  

Wyjścia analogowe  minimum 24 kanały wyjściowe analogowe  

Wyjścia cyfrowe  minimum 4 pary AES  

Przetwarzanie analog-cyfra dla kart analogowych  częstotliwość próbkowania minimum 96kHz, 
rozdzielczość bitowa: minimum 24bit  

Przetwarzanie cyfra-analog dla kart analogowych  rozdzielczość bitowa 24 bit  

Złącza  typu Wordclock, MADI  

MADI  podwójne wyjście MADI umożliwia bezpośrednie 
rozdzielenie wszystkich 64 wejść  

Montaż w szafie RACK  do 10U  

Wymiary do  450 x 435 x 320 mm  

Waga do  35  

 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 203 
Zamawiający koryguje załącznik nr 4 do OPZ w punkcie opisanym przez Wykonawcę zgodnie z załącznikiem do 
niniejszej odpowiedzi „STWiORB- elektroakustyka - v.3.pdf”, który obowiązuje w miejsce pliku „STWiORB- 

elektroakustyka - v.2.pdf” oraz analogicznie koryguje część załącznika nr 2 do OPZ wprowadzając plik 
„OPIS\AKMB_PW_TS_OPIS – v.2.pdf” w miejsce pliku „OPIS\AKMB_PW_TS_OPIS.pdf” 
 

PYTANIE NR 204 (03.08.2021) 
W STWiORB - elektroakustyka dla urządzeń z pozycji 7.1.5, 7.1.10, 7.2.4, 7.3.4, 7.4.4, 7.5,4, 7.5.9, 7.6.4 „Interfejs 
audio – jednostka typu base unit” zawarto wymaganie: „Wejścia analogowe – 32 kanały”. 

Czy urządzenia z pozycji 7.1.5, 7.1.10, 7.2.4, 7.3.4, 7.4.4, 7.5,4, 7.5.9, 7.6.4 „Interfejs audio – jednostka typu 
base unit” powinny być fabrycznie wyposażone w 32 wejścia analogowe, czy też wejścia te mają zostać 
zrealizowane przy pomocy kart z pozycji 7.1.6, 7.1.11, 7.2.5, 7.3.5, 7.4.5, 7.5.5, 7.5.10, 7.6.5 „Interfejs audio – 
karta wejść mikrofonowo-liniowych (8 wejść)” a podana ilość 32 odnosi się do maksymalnej ilości wejść możliwych 
do zrealizowania przez urządzenie? 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 204 
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Zamawiający koryguje załącznik nr 4 do OPZ w punktach opisanych przez Wykonawcę zgodnie z załącznikiem do 

niniejszej odpowiedzi „STWiORB- elektroakustyka - v.3.pdf”, który obowiązuje w miejsce pliku „STWiORB- 
elektroakustyka - v.2.pdf” oraz analogicznie koryguje część załącznika nr 2 do OPZ wprowadzając plik 
„OPIS\AKMB_PW_TS_OPIS – v.2.pdf” w miejsce pliku „OPIS\AKMB_PW_TS_OPIS.pdf” 
 

PYTANIE NR 205 (03.08.2021) 
Analiza STWiORB – elektroakustyka, pozycje 7.2.1, 7.3.1, 7.4.1, 7.6.1 „Sterownik cyfrowej konsolety fonicznej” 
oraz dokonana analiza rynku według najlepszej wiedzy Wykonawcy wskazuje na to, że w dokumentacji 
projektowej w STWIOR dla w/w urządzeń wdał się błąd. W związku z tym wnioskujemy o dokonanie zmiany opisu 
parametrów dla w/w pozycji na następujący: 

Parametr  Wartość  

Ilość  1  

Opis  dedykowana konsoleta - sterownik do programu DAW  

Kompatybilność z programem DAW oraz interfejsami audio  

Komponenty  sterownik w dedykowanej ramie oraz moduł odsłuchu 
wielokanałowego 

Moduły sterownika jednostka typu Master, 2 jednostki z kanałami, 2 
jednostki z potencjometrami obrotowymi, 2 jednostki z 
przyciskami wielofunkcyjnymi i diodami LED 

Funkcje modułu typu Master moduł typu master musi posiadać ekran dotykowy o 
przekątnej minimum 12" 

Ilość tłumików minimum 16 

Łączna ilość potencjometrów na kanał 

 

minimum 5 

Ilość jednocześnie obsługiwanych stacji roboczych  minimum 2 

Wymiary (szerokość, głębokość, wysokość) do: 98cm x 100cm x 24cm  

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 205 
Zamawiający koryguje załącznik nr 4 do OPZ w punktach opisanych przez Wykonawcę zgodnie z załącznikiem do 
niniejszej odpowiedzi „STWiORB- elektroakustyka - v.3.pdf”, który obowiązuje w miejsce pliku „STWiORB- 

elektroakustyka - v.2.pdf” oraz analogicznie koryguje część załącznika nr 2 do OPZ wprowadzając plik 
„OPIS\AKMB_PW_TS_OPIS – v.2.pdf” w miejsce pliku „OPIS\AKMB_PW_TS_OPIS.pdf” 
 

PYTANIE NR 206 (03.08.2021) 
Według najlepszej wiedzy Wykonawcy obecnie nie jest dostępne na rynku urządzenie zdefiniowane w STWiORB 
– elektroakustyka w pozycji 7.1.17, 7.2.11, 7.3.11, 7.4.11, 7.5.14, 7.6.10 „Przedwzmacniacz mikrofonowy”. W 
związku z powyższym wnosimy o zmianę specyfikacji dla w/w urządzeń na następującą: 

Opis  przedwzmacniacz mikrofonowy 8-kanałowy  

Ilość wejść mikrofonowych  minimum 8  

Ilość wejść liniowych  minimum 8  

Złącza MIDI  brak 

Wyjście SEND/ wejście RETURN  na złączach DB25  

Wyjście liniowe  minimum 1 8-kanałowe na złączu DB-25  

Przyciski dla każdego kanału wejściowego  MUTE 

Przyciski funkcyjne przedwzmacniacza  załączany filtr górnoprzepustowy, zasilanie Phantom 
+48V, Przycisk Pad, przycisk zmiany impedancji 
sygnału wejściowego liniowego  

Tryby impedancji wejściowej sygnału liniowego  > 10k Ohm 

Wzmocnienie sygnału mikrofonowego  w zakresie minimum od -10 dB do 60 dB  

Pasmo przenoszenia  nie węższe niż od 20 Hz do 20 kHz, tolerancja +/-
0,1 dB, dla wzmocnienia +32 dB  

Zakres dynamiki  nie mniejszy niż 113 dB (unweighted) 

nie mniejszy niż 115 dB (ważony A) 

dla pasma przenoszenia (20 Hz do 20 kHz)  

Maksymalny poziom sygnału wejściowego  dla sygnału wejściowego o wzmocnieniu +32 dBu, 
tłumik włączony 
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Maksymalny poziom sygnału na wyjściu (dla 1kHz 

przy zniekształceniach <0,1%)  

nie mniejszy niż +27 dBu  

Zasilanie Phantom  48V z tolerancją nie większą niż ±1V  

  

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 206 
Zamawiający koryguje załącznik nr 4 do OPZ w punktach opisanych przez Wykonawcę zgodnie z załącznikiem do 
niniejszej odpowiedzi „STWiORB- elektroakustyka - v.3.pdf”, który obowiązuje w miejsce pliku „STWiORB- 
elektroakustyka - v.2.pdf” oraz analogicznie koryguje część załącznika nr 2 do OPZ wprowadzając plik 
„OPIS\AKMB_PW_TS_OPIS – v.2.pdf” w miejsce pliku „OPIS\AKMB_PW_TS_OPIS.pdf” 
 

PYTANIE NR 207 (03.08.2021) 
Według najlepszej wiedzy Wykonawcy obecnie nie jest dostępne na rynku urządzenie zdefiniowane w STWiORB 
– oświetlenie sceniczne i systemy audio-wideo w punktach 6.3.2.1 (Konsoleta oświetleniowa Sali Kameralnej) i 
6.4.2.1 (Konsoleta oświetleniowa Sali Koncertowej Organowej)  
W związku z powyższym wnosimy o zmianę specyfikacji dla w/w urządzenia na następującą: 

Parametr Wartość 

Ilość 1 komplet 

Ekrany dotykowe 2 ekrany dotykowe minimum 17 cali 

Enkodery 5 podwójnych enkoderów + 28 enkoderów 
obrotowych z podświetleniem RGB + koło jasności  

Protokoły sterujące DMX512, Art.-Net, sACN 

Funkcje • Pełny blok programowania 

• Główny playback z dwoma suwakami o długości 
100 mm 

• 10 kontrolerów (każdy kontroler wyposażony w 
co najmniej zmotoryzowany suwak i przycisk) 
umożliwiających odtwarzanie kolejek pamięci 
oraz pracę na wielu stronach jednocześnie 

• Minimum 28 playbacków (każdy 
kontroler/playbac wyposażony w co najmniej 
przycisk i encoder z przyciskiem) do odtwarzania 
pamięci, kolejek pamięci, efektów, chaserów. 
Minimum 18 playbacków (każdy 
kontroler/playback wyposażony w co 
najmniej  przycisk) do odtwarzania pamięci, 
kolejek pamięci, efektów, chaserów oraz pracę na 
wielu stronach jednocześnie. 

• Oferowana konsoleta ma zapewniać co najmniej 
2048 parametrów sterujących HTP/LTP, które są 
liczone w maksymalnie 24 bitach. System ma 
mieć możliwość rozszerzania urządzeniami 
obliczeniowymi do łącznej pojemności co 
najmniej 4096 parametrów. 

• Dodatkowe wyjścia DMX poprzez sieć ethernet 

• Możliwość rozszerzenia konsolety do 30 
playbacków suwakowych i 106 playbacków 
klawiszowych, w tym minimum 68 playbacków 
klawiszowych z dodatkowym obrotowym 

encoderem 

• Możliwość łączenia poszczególnych dodatkowych 
paneli poprzez złącza USB 

• Gniazdo HDMI do podłączenia dodatkowego 
monitora 

• Gniazdo do obsługi kodu czasowego 

• Gniazdo do podłączania urządzeń wysyłających 
sygnał typu MIDI 

• Podświetlane klawisze z możliwością zmiany 
intensywności świecenia 

• Darmowe oprogramowanie edycyjne na 
komputer klasy PC 
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ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 207 
Zamawiający koryguje załącznik nr 4 do OPZ w punkcie opisanym przez Wykonawcę zgodnie z załącznikiem do 
niniejszej odpowiedzi „STWiORB- elektroakustyka - v.3.pdf”, który obowiązuje w miejsce pliku „STWiORB- 

elektroakustyka - v.2.pdf” oraz analogicznie koryguje część załącznika nr 2 do OPZ wprowadzając plik 
„OPIS\AKMB_PW_TS_OPIS – v.2.pdf” w miejsce pliku „OPIS\AKMB_PW_TS_OPIS.pdf” 

 
PYTANIE NR 208 (03.08.2021) 
W projekcie technologii scenicznych (część B), załącznik do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia, w Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót dla branży Elektroakustyki, Mechaniki Scenicznej, Oświetlenia 
Scenicznego i systemów Audio Video,  Zamawiający określił dodatkowe, szczegółowe wymagania dotyczące 
kwalifikacji osób, które będą zajmowały się montażem mechaniki scenicznej, cytuję: 
„- nadzór montażu - min. 1 osoba posiadająca wykształcenie wyższe techniczne (min. mgr inż.) w kierunku 
Mechanika i Budowa Maszyn, która w ciągu ostatnich 5 lat nadzorowała min. 3 montaże urządzeń mechaniki 
scenicznej;  
- monterzy – min. 3 osoby posiadające uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) w zakresie konserwacji 
oraz obsługi wciągarek/wciągników, które w ciągu ostatnich 3 lat uczestniczyły w min. 2 montażach urządzeń 
mechaniki scenicznej.” 
W związku z powyższym prosimy o odpowiedź na następujące pytanie: 
W jaki sposób oferenci mają udowodnić, że będą dysponowali wymaganym personelem i na jakim etapie 
postępowania? 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 208 
Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu w rozdziale IX ppkt.2.2 SWZ. 
  
PYTANIE NR 209 (03.08.2021) 
Zamawiający wymaga, aby na etapie składania oferty Wykonawcy złożyli wypełniony załącznik nr 11 - 
Szczegółowe zestawienie Oferowanych Technologii i Urządzeń. 
Prosimy o wyjaśnienie dotyczące urządzeń mechaniki scenicznej (pozycja 75-98). Czy w kolumnie „producent” 
należy wpisać producenta całego urządzenia, np. mostu oświetleniowego, czy też należy podać producenta 
wyszczególnionego podzespołu?, np. wyłącznika krańcowego czy zespołu napędowego zapadni? 
Analogiczna sytuacja występuje w przypadku kolumny  „model” z ww. tabeli.  
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 209 
Zamawiający wymaga podania producenta i typu / modelu podanego w tabeli podzespołu wraz z oficjalną kartą 
katalogową producenta tego podzespołu. 
 

• Wbudowana możliwość konfiguracji podglądu 

sceny z odwzorowaniem położenia sterowanych 
urządzeń automatycznych, funkcją wskazywania 
na scenie miejsca w które mają świecić 
urządzenia bez potrzeby pozycjonowania za 
pomocą kół parametrów. Wbudowana 
trójwymiarowa wizualizacja wszystkich 
podstawowych funkcji reflektorów i ruchomych 
głów jak np. , jasność, zoom, kolor, gobo, ruch, 
pryzmat. 

• Praca w trybie Multi-User (wielu niezależnych 
użytkowników) który pozwala na jednoczesna 
pracę nad tym samym spektaklem z 
wykorzystaniem kilku konsolet w czasie 
rzeczywistym. 

• Wbudowana baza bibliotek dla urządzeń 
oświetleniowych, możliwość jej aktualizacji oraz 
tworzenia samodzielnie plików opisowych w 
konsolecie. Obsługa standardu GDTF (General 
Device File Format) dla bibliotek urządzeń 
oświetleniowych. 

Parametry elektryczne 100V/A; 120V/230V; 50Hz/60Hz 

Wyposażenie  • Pokrowiec 

• Lampka ze źródłem LED 

• Magnetyczna nalepka  

Wymiary Szerokość  620mm 
Wysokość  102mm 
Głębokość  427mm 

Masa 10 kg 
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PYTANIE NR 210 (16.07.2021) 

Prosimy o udostępnienie szczegółowego opisu foteli do wszystkich sal koncertowych. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 210 
Salami koncertowymi są: sala symfoniczna, sala kameralna, sala teatralno- operowa, sala organowa, sala prób 
orkiestry. Szczególne wymagania stawiane są także fotelom sali audytorium. Opis został podany w załączniku do 
OPZ- Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nr B-02.04.11. Zamawiający uzupełnia OPZ o 
załącznik do niniejszej odpowiedzi: „Specyfikacja foteli- uzupełnienie STWIORB.pdf” 

PYTANIE NR 211 (06.08.2021) 
W przedmiarze Zamawiającego w zakresie stolarki drzwiowej drewnianej brakuje w przedmiarze następujących 
typów drzwi w ilości około 100m2: DR.9.A.SCH EI60, DR.18.A.SCH EI60, DR.18.C.SCH EI60, DR.22.A.SCH EI60, 
DR.22.C.SCH EI60, DRT.9.E. Prosimy o wyjaśnienie 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 211 
Zamawiający przypomina, że przedmiar ma charakter informacyjny. W tym konkretnym przypadku nie ma w 
przedmiarze oddzielnej pozycji wymienionych typów drzwi. Elementy te należy ująć zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
 
PYTANIE NR 212 (06.08.2021) 
W przedmiarze Zamawiającego w zakresie stolarki drzwiowej stalowej brakuje w przedmiarze następujących 
typów drzwi: DS.7.A (P-SZCZ), DS.9.E. Prosimy o wyjaśnienie. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 212 
Zamawiający przypomina, że przedmiar ma charakter informacyjny. W tym konkretnym przypadku nie ma w 
przedmiarze oddzielnej pozycji wymienionych typów drzwi. Elementy te należy ująć zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
 
PYTANIE NR 213 (06.08.2021) 
W przedmiarze Zamawiającego w zakresie drabin brakuje: Dr 10, Dr 4, Dr 6. Prosimy o wyjaśnienie. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 213 
Zamawiający przypomina, że przedmiar ma charakter informacyjny. W tym konkretnym przypadku drabina Dr 4 
oraz Dr 6 została uwzględniona dziale Ślusarka /Stolarka poz. 636. Drabiny Dr 10 nie ma w przedmiarze w 
oddzielnej pozycji. Element ten należy ująć zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
PYTANIE NR 214 (06.08.2021) 
Elewacje z cegły klinkierowej. W przedmiarze Zamawiającego widnieje 1.951,96m2 natomiast zgodnie z 
projektem szacuje się około 4.000m2. Prosimy o wyjaśnienie. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 214 
Zamawiający przypomina, że przedmiar ma charakter informacyjny. Zakres przedmiotu zamówienia określony 
jest Opisem Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami, w szczególności Dokumentacją Projektową. 
 
PYTANIE NR 215 (06.08.2021) 
W przedmiarze Zamawiającego brakuje istotnej pozycji dotyczącej wykończenia wnętrz „SWW17 beton 
architektoniczny w klasie BA3”. Prosimy o wyjaśnienie. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 215 
Zamawiający przypomina, że przedmiar ma charakter informacyjny. Zakres przedmiotu zamówienia określony 
jest Opisem Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami, w szczególności Dokumentacją Projektową. 
 
PYTANIE NR 216 (11.08.2021) 
Czy nowoprojektowane złącze kablowe ZK1 na PZT zasilające RSN jest w zakresie przygotowania oferty? Brak 
schematu złącza kablowego ZK1. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 216 
Złącza kablowe zgodnie z zapisem w warunkach technicznych przyłączenia do sieci są po stronie zakładu 

energetycznego. Schematy złącz znajdują się na rysunku układów pomiarowych. 
 
PYTANIE NR 217 (11.08.2021) 
Proszę o uzupełnienie lokalizacji rozdzielnic głównych RG 1, RG2, SZR, RPOŻ na projekcie siły i tras plik: „AMUZ_E-
PW-102a”. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 217 
Lokalizacje wymienionych elementów wskazane są na rysunku „AMUZ_E-PW-102a”. Brak oznaczenia elementów 
na rzucie nie wpływa na kalkulację ceny. 
 
PYTANIE NR 218 (11.08.2021) 
Brak wrysowanego szynoprzewodu KTA4000A między agregatem prądotwórczym a rozdzielnicą RGen na projekcie 
siły i tras plik:  „AMUZ-E-PW-207a”. Proszę o uzupełnienie projektu. Jaką mamy przyjąć długość szynoprzewodu 
KTA4000A? Proszę o uzupełnienie lokalizacji  rozdzielnicy RGen. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 218 
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Szynoprzewód znajduje się w projekcie zarówno na rysunku „AMUZ_E-PW-102a”, jak i na schemacie głównym 

zasilania. Szynoprzewód dobrany ma 2500A. 
 
PYTANIE NR 219 (11.08.2021) 
Brak legendy urządzeń DC1, DC2, WWL1, WWL2 na projekcie siły i tras plik:  „AMUZ-E-PW-207a”. Czy te 
urządzenia są zasilane z rozdzielnic elektrycznych? Jeżeli tak to proszę o podanie mocy urządzeń i dobór kabli 
zasilających z rozdzielnicy. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 219 
Zamawiający informuje, że DC1 i DC2 to drycoolery a WWL1 i WWL2 to chillery. Wszystkie te elementy pokazane 
zostały na schemacie zasilania. 
 
PYTANIE NR 220 (11.08.2021) 
Brak projektu wrysowanych paneli fotowoltaicznych na dachu. Czy sugerowana ilość 929 szt. paneli wg schematu 
„AMUZ-E-PW-414” jest w stanie zmieścić się na dachu? 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 220 
Panele zostały wrysowane na rysunku PW-E-208. 
 
PYTANIE NR 221 (11.08.2021) 

Na projekcie „AMUZ-E-PW-PZT” występuje oprawa o symbolu A06. Proszę o uzupełnienie legendy z opisem dla 
tej oprawy. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 221 
Dane do oprawy znajdują się na rysunku PZT branży architektonicznej. 
 
PYTANIE NR 222 (11.08.2021) 
Proszę o uzupełnienie dokumentacji o system iluminacji opraw zewnętrznych. Jaki jest schemat sterowania 
oprawami i jakie typy opraw raz ilości będą uwzględnione w systemie sterowania? 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 222 
Dokumentacja projektowa zawiera komplet potrzebnych informacji, w tym schemat PW-E-413 oraz informację o 
sterowaniu DALI. 
 
PYTANIE NR 223 (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 223 
Odpowiedź Zamawiającego została zawarta w odpowiedzi nr 157 
 
AUTOKOREKTA ZAMAWIĄCEGO 
Zamawiający zgodnie z załącznikiem do niniejszej odpowiedzi zmienia §3 ust. 2 pkt. 2.16 i 2.18 wzoru umowy. 

 

AUTOKOREKTA ZAMAWIĄCEGO 
Zamawiający zgodnie z załącznikiem do niniejszej odpowiedzi zmienia §7 ust. 19 pkt. 19.4 i ust. 20 pkt. 20.1 

wzoru umowy. 

 
AUTOKOREKTA ZAMAWIĄCEGO 
Zamawiający zgodnie z załącznikiem do niniejszej odpowiedzi zmienia Rozdział XIX pkt. 3 lit. d SWZ – Zmiana 
rozkładu punktów za podkryteria: X1- 4 p. X2- 3 p. X3- 2 p. X4- 2 p. X5- 1 p. X6- 5 p. X7- 4 p. 
 


