
Znak sprawy:P/15/2017                                                                                        Pisz dn. 27.12.2017r.

                           Wyjaśnienia Zamawiającego do zapytań Wykonawców(Oferentów) dotyczących treści 
                            Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego na  zadanie  inwestycyjne  pn:”Budowa całodobowego lądowiska  dla  śmigłowców na
potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu”
Zamawiający informuje,że w podmiotowym postępowaniu od Wykonawców(Oferentów) ubiegających się o
udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ. Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29
stycznia  2004r.(  tj.Dz.U.  z  2017r.  Poz.1579)-  Prawo  zamówień  publicznych  Zamawiający  przekazuje
Wykonawcom (Oferentom) treści pytań wraz z odpowiedziami jak niżej:

1.Wnoszę o zmianę obecnych zapisów SIWZ:
„Zamawiający  uzna,  iż  Wykonawca  znajduje  się  w  sytuacji  finansowej  zapewniającej  wykonanie
zamówienia , jeżeli zdolność kredytowa lub wysokość posiadanych środków finansowych nie będzie niższa
niż wartość 1.000.000,00 zł”
na:
„Zamawiający  uzna,  iż  Wykonawca  znajduje  się  w  sytuacji  finansowej  zapewniającej  wykonanie
zamówienia, jeśli zdolność kredytowa lub wysokość posiadanych środków finansowych  nie będzie niższa niż
wartość 500.000,00 zł”
Odpowiedź: Zamawiający dokona w/w zmiany treści zapisu dotyczącego punktu 7.1.5 SIWZ.

2.Proszę o informację czy Zamawiający uzna za spełnienie w zakresie dysponowania:
„dysponowania osobą do kierowania robotami elektrycznymi posiadającą aktualne uprawnienia budowlane
w specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  bez  ograniczeń,  która
pełniła funkcje kierownika robót elektrycznych na budowie, remoncie lub przebudowie co najmniej 1 drogi
startowej,  dogi  kołowania bądź płyty postojowej lotniska oraz posiada minimum 3 letnie doświadczenie
zawodowe w kierowaniu robotami elektrycznymi”
w zapisie pkt.7.1.4 SIWZ było:
„minimum  1(jedną)  osobą  do  kierowania  robotami  elektrycznymi  posiadającą  aktualne  uprawnienia
budowlane  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci  ,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  i
elektroenergetycznych bez ograniczeń, która pełniła funkcje kierownika robót elektrycznych na budowie lub
przebudowie  co  najmniej  1  lądowiska  całodobowego dla  śmigłowców oraz  posiada  minimum 3-  letnie
doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami elektrycznymi”
Odpowiedź:  Zapis  dotyczy  punktu  7.1.4  SIWZ.  Zamawiający  uzna  w/w  spełnienia  w  zakresie
dysponowania i rozszerzy w/w punkt SIWZ o treść j.w.

3.Wykonawca(Oferent) zwraca się niniejszym o zmianę postanowienia § 1 ust.5 projektu umowy poprzez:
„Wykonawca, na żądanie Zamawiającego ma obowiązek wykonać badania materiałów,  z  których będzie
wykonywał przedmiot umowy. W sytuacji , w które materiały będą spełniać wymogi określone w umowie
koszt  badań ponosi  Zamawiający,  w sytuacji  gdy materiały  nie  będą spełniać  wymogów wskazanych w
umowie koszt badań ponosi Wykonawca”.
Odpowiedź:Zamawiający podtrzymuje treść postanowienia § 1 ust.5 projektu umowy (Zał.Nr 7 do SIWZ). 

4. Wykonawca (Oferent) zwraca się niniejszym o zmianę postanowienia § 1 ust.8. projektu umowy poprzez:
„Wykonawca oświadcza, ze zapoznał się z placem budowy i otrzymał od Zamawiającego odpowiedzi na
pytania mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy i nie będzie zgłaszał w
przyszłości  żadnych  roszczeń  z  tego  tytułu  wobec  Zamawiającego,  chyba  że  ryzyko  lub  okoliczności
dotyczące realizacji  umowy ujawniły   się  w terminie  późniejszym lub Wykonawca działający z  należytą
starannością nie był w stanie ich dostrzec”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść postanowienia § 1 ust.5 projektu umowy (Zał. Nr 7 do SIWZ).
5.Wykonawca (Oferent)  zwraca się niniejszym o zmianę postanowienia § 2 projektu umowy poprzez:



„Termin realizacji robót ustala się wraz z zarejestrowaniem lądowiska  na dzień 31.08.2018r.Zamawiajacy 
udzieli Wykonawcy wszelkich niezbędnych pełnomocnictw do zarejestrowania lądowiska”
Odpowiedź: Zamawiający dokona  zmiany treści postanowienia § 2 projektu umowy (Zał.Nr 7 do SIWZ.)

6.Wykonawca( Oferent) zwraca się niniejszym o zmianę postanowienia § 3 ust.2 projektu umowy poprzez:
„Zamawiający  wyznaczy  datę  i  rozpocznie  odbiór  końcowy  w  terminie  nie  później  niż  7  dni  od  daty
zawiadomienia  go o osiągnięciu  gotowości do odbioru  zawiadamiając o tym go pisemnie”
Odpowiedź: Zamawiający dokona zmiany treści postanowienia  § 3 ust.2 projektu umowy( Zał.Nr 7 do 
SIWZ).

7.Wykonawca (Oferent) zwraca się niniejszym o zmianę postanowienia § 3 ust.4  projektu umowy poprzez:
„Odbioru  końcowego  dokonuje  się  po  całkowitym  zakończeniu  wszystkich  robót  składających  się  na
przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane potwierdzonych przez Zamawiającego. Potwierdzenie takie następuje
po usunięciu przez Wykonawcę wszystkich wad istotnych stwierdzonych przez Zamawiającego”
Odpowiedź:Zamawiający dokona zmiany treści postanowienia § 3 ust.4 projektu umowy (Zał.Nr 7 do SIWZ
jak niżej:
„Odbioru  końcowego  dokonuje  się  po  całkowitym  zakończeniu  wszystkich  robót  składających  się  na
przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane potwierdzonych przez Zamawiającego. Potwierdzenie takie następuje
po usunięciu przez Wykonawcę wszystkich wad istotnych stwierdzonych przez Zamawiającego.  Wadami
istotnymi są: wady,  które uniemożliwiają czynienie właściwego użytku z przedmiotu umowy, wyłączając
jego normalne wykorzystywanie zgodnie z celem umowy albo odbierają mu cechy właściwe lub zastrzeżone
w umowie istotnie zmniejszając jego wartość”

8.Wykonawca( Oferent) zwraca się niniejszym o zmianę postanowienia § 5 projektu umowy, poprzez:
„Oferta  wraz  z  załącznikami  stanowi  integralną  część  umowy.  Po  podpisaniu  umowy  Wykonawca
zobowiązany  jest  do  przekazania  Zamawiającemu kosztorysu  ofertowego  oraz  harmonogramu realizacji
prac  (zgodnie  z  wytycznymi  zawartymi  w  SIWZ).  Kosztorys  i  harmonogram  podlegają  akceptacji
Zamawiającego, w zakresie jego zgodności z SIWZ.W wypadku stwierdzenia niezgodności  kosztorysu bądź
harmonogramu robót z ofertą , bądź SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tych niezgodności w
terminie 7 dni od zaistniałego wpływu tych niezgodności”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść postanowienia  § 5 projektu umowy(Zał.Nr 7 do SIWZ).

9.Wykonawca(Oferent) zwraca się niniejszym o zmianę postanowienia § 6 ust.1 projektu umowy poprzez:
„Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w
wysokości  …………………..  złotych  netto,  (słownie  …………………………………….  00/100  (,  tj.  ………
złotych  brutto,  słownie  ………………………...00/100).Wynagrodzenie  zawiera  podatek  VAT  ustalony  w
wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami w tym zakresie”
Odpowiedź:  Zamawiający dokona zmiany treści  postanowienia § 6 ust.1 projektu umowy (Zał.Nr 7 do
SIWZ) o treści jw.

10.Wykonawca( Oferent) zwraca się niniejszym o zmianę postanowienia § 7 ust.2 projektu umowy poprzez:
„W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawca ma obowiązek wstrzymania
realizacji  robót  w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia  a następnie opuszczenia placu budowy.
Zamawiający  jest  zobowiązany  do  zapłaty  za  zrealizowane  przez  Wykonawcę  prace.  Strony  dokonają
odbioru takich prac w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy”.
Odpowiedź:  Zamawiający dokona zmiany treści postanowienia § 7 ust 2 projektu umowy (Zał.Nr 7 do
SIWZ) jak niżej:
„W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania
realizacji  robót  w trybie  natychmiastowym oraz   zabezpieczenia  a  następnie  opuszczenia  i  przekazania
protokólarnego  placu budowy Zamawiającemu . Strony dokonają odbioru wykonanych prac w terminie do
14 dni od odstąpienia od umowy”.



11.Wykonawca(  Oferent)  zwraca  się  niniejszym  o  zmianę  postanowienia  §  10  ust.2  projektu  umowy
poprzez:
„ Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o powstałych wadach przedmiotu umowy w ciągu
10 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym
stosownym  protokółem-termin  wyznaczony  zostanie  przez  Zamawiającego  z  uwzględnieniem  uwag
Wykonawcy co do czasu na ich wykonanie oraz realiów technicznych”
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje  treść  postanowienia  §  10  ust.2  projektu  umowy (  Zał.Nr  7  do
SIWZ).

12.Wykonawca(  Oferent)  zwraca  się  niniejszym  o  zmianę  postanowienia  §  10  ust.4  projektu  umowy
poprzez:
„Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
jego  przeznaczeniem,  Zamawiający  może  żądać  ponownego  wykonania  wadliwej  części  robót  na  koszt
Wykonawcy,  z  zachowaniem  prawa  domagania  się  od  Wykonawcy  naprawienia  szkody  wynikającej  ze
zwłoki”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść postanowienia § 10 ust.4 projektu umowy (Zał.Nr 7 do SIWZ).

13.Wykonawca(Oferent)  zwraca  się  o  niniejszym  o  zmianę  postanowienia  §  10  ust.6  ppkt.  d)  oraz
uzupełnienie w/w paragrafu projektu umowy poprzez:
„d) w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z ciążących na nim obowiązków po jednokrotnym wezwaniu
Wykonawcy do zaprzestania naruszeń i wyznaczeniu mu w tym celu stosownego terminu, Zamawiający może
na jego koszt usunąć wady.
Wykonawca nie odpowiada za wady i usterki powstałe w wyniku niewłaściwej eksploatacji urządzeń lub
przedmiotu umowy oraz za wady lub usterki  spowodowane działaniem bądź zaniechaniem pracowników
Zamawiającego  lub osób trzecich”
Odpowiedź:  Zamawiający dokona zmiany treści postanowienia § 10 ust.6 ppkt.d) i uzupełnia § 10 ust. 6
projektu umowy ( Zał.Nr 7 do  SIWZ) jak niżej:
„d) w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z ciążących na nim obowiązków Zamawiający może  po
jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszeń i wyznaczeniu mu w tym celu stosownego
terminu usunąć wady wynikłe z tych naruszeń na koszt Wykonawcy”,
„Wykonawca nie odpowiada za wady i usterki powstałe w wyniku niewłaściwej eksploatacji urządzeń lub
przedmiotu  umowy  przez  Zamawiającego  oraz  za  wady  lub  usterki  spowodowane  działaniem  bądź
zaniechaniem pracowników Zamawiającego lub osób trzecich”

14.Wykonawca(  Oferent)  zwraca  się  niniejszym  o  zmianę  postanowienia  §  11  ust.6  projektu  umowy
poprzez:
„W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka
form, o których mowa w ust.3 powyżej”
Odpowiedź:Zamawiający dokona zmiany treści  postanowienia § 11 ust.6 projektu umowy (Zał.Nr 7 do
SIWZ) jak niżej:
„W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka
form, o których mowa w ust.3 § 11 projektu umowy”

15. Wykonawca (Oferent) zwraca się niniejszym o wykreślenie postanowienia  § 12 ust.4 projektu umowy.
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje postanowienie § 12 ust.4 projektu umowy (Zał.Nr 7 do SIWZ) o
zmienionej treści jak niżej”
„Wykonawca nie będzie uprawniony  do żadnego przedłużania terminu wykonania umowy bądź zwiększenia
wynagrodzenia.  Wykonawca  nie  może  zwiększyć  wysokości  wynagrodzenia  z  uwagi  na  przedłużenie
terminu realizacji umowy.”
16.Wykonawca (Oferent) zwraca się niniejszym o zmianę postanowienia § 13 projektu umowy poprzez:
„1.Za odstąpienie od umowy przez jedną ze Stron z przyczyn zależnych od drugiej Strony .Strona po której
leży odpowiedzialność za odstąpienie zapłaci drugiej Stronie karę umowną w wysokości 5% wartości umowy



netto określonej  w § 6 ust.1 niniejszej umowy”.
„2.Za zwłokę  w wykonaniu przedmiotu umowy w określonym w umowie terminie zakończenia Wykonawca
zapłaci  Zamawiającemu karę umowną w wysokości  0,1% wartości  umowy netto  określonej  w § 6 ust.1
niniejszej umowy,za każdy dzień zwłoki.”
„3.Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi, Wykonawca
zapłaci karę w wysokości0,1 % wartości umowy netto określonej w §  6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy
dzień zwłoki liczony od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad”.
„4.Stronom  przysługuje  prawo  dochodzenia  odszkodowania  przewyższającego  karę  umowną  za
niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  zobowiązań  wynikających  z  umowy.  Strony  wskazują  ,  iż
odpowiedzialność każdej  ze stron z jakiegokolwiek tytułu ograniczona jest  do wysokości  …. % wartości
umowy netto określone w § 6 ust.1 niniejszej umowy”. 
„5.Jeżeli usunięcie wad nie ustąpi w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie
trzeciej  na  koszt  Wykonawcy,  jeżeli  po  jednokrotnym wezwaniu  Wykonawcy  do  zaprzestania  naruszeń  i
wyznaczenia w tym celu stosownego terminu. Nie zwalnia to Wykonawcy do zapłaty kar umownych”.
„6. Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
lub projektu jej zmian- w wysokości 0,2 % wartości umowy  netto  określonej w §  6 ust 1 niniejszej umowy,
za każdy taki przypadek”.
„7. Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany – w wysokości 0,2% wartości umowy  netto określonej w § 6 ust.1 niniejszej umowy, za każdy taki
przypadek”.
„8. Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,2% wartości
umowy netto określonej w § 6 ust.1 niniejszej umowy ,za każdy taki przypadek”.
„9.  Za  brak  zapłaty  lub  nieterminową  zapłatę  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom- w wysokości  O,2 % wartości umowy za każdy dzień opóźnienia”-ustęp ten wykreślono.
„10. Za zatrudnienie pracowników bez umowy o pracę w wysokości 0,2% wartości umowy netto określonej
w § 6 ust.1 niniejszej umowy , za każdy taki przypadek”.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść postanowienia § 13 ust.1-8,10  projektu umowy (Zał.Nr 7 do
SIWZ)  z tym, że kary umowne z § 13 ust.1-10 będą liczone od wartości umowy brutto określonej w § 6
ust.1 niniejszej umowy oraz usuwa treść postanowienia § 13 ust.9

17.Wykonawca  (Oferent)  zwraca  się  niniejszym o  zmianę  postanowienia   §  14  ust.1  projektu  umowy
poprzez:
„Umowa zobowiązująca do przelewu wierzytelności oraz przelew wierzytelności  przez Wykonawcę na rzecz
osób trzecich( nie dotyczy następców prawnych Wykonawcy), w tym cesja wierzytelności na zabezpieczenie,
wymagają uzyskania przez Wykonawcę uprzedniej zgody Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem
nieważności tych umów”.
Odpowiedź: Zamawiający dokona zmiany treści postanowienia § 14 ust.1 projektu umowy (Zał.Nr 7 do
SIWZ) o treści jak wyżej.

18.Wykonawca (Oferent) zwraca się niniejszym o wyjaśnienie postanowienia § 14 ust.6 projektu umowy,
gdzie  Oferent  nie  widzi  potrzeby  informowania  Zamawiającego  o  każdym  uczestnictwie  m.in.  w
konsorcjum, a co więcej nie widzi celu w możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego .Oferent
zakłada, iż Zamawiającemu chodziło o nawiązanie do postanowień wskazanych w § 14  niemniej jednak
sposób sformułowania zapisów  ust.6 jest bardzo nieprecyzyjny i w tym zakresie nieakceptowalny.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść postanowienia § 14 ust.6 projektu umowy (Zał.Nr 7 do SIWZ).
Postanowienie to jest związane z realizacją przedmiotu niniejsze umowy.

19.Wykonawca( Oferent) zwraca się niniejszym o zmianę postanowienia § 16 ust.1 lit.a) projektu umowy
poprzez: 
„Wykonawca( kierownik budowy lub robót będzie zgłaszał inspektorom nadzoru wpisem w dzienniku budowy
gotowość do odbioru robót zanikających , potwierdzenie tego wpisu lub braku ustosunkowania się przez
inspektora w terminie 1 dnia oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika
budowy.  Odbiór  robót  zanikających  rozpocznie  się  w  terminie  3  dni  od  dnia  zgłoszenia  gotowości  do



odbioru.  W  razie  nie  przystąpienia  do  odbioru  przez  Zamawiającego,Wykonawca  uprawniony  jest  do
dokonania jednostronnego odbioru, a ewentualne koszty odkrycia takich prac poniesie Zamawiający”. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść postanowienia § 16 ust.1 lit. a) projektu umowy (Zał.Nr 7 do
SIWZ).

20.Wykonawca(Oferent)  zwraca  się  niniejszym  o  zmianę  postanowienia   §  16  ust.2  projektu  umowy
poprzez:
„Jeżeli  w  toku  czynności  zostaną  stwierdzone  wady,  to  Zamawiającemu  przysługują  następujące
uprawnienia:
a) jeżeli wady istotne nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
b)  jeżeli  wady  istotne   nie  nadają  się  do  usunięcia   to,  jeżeli   nie  uniemożliwiają   one  użytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem , Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, a
jeżeli  wady  istotne  uniemożliwiają  użytkowanie  zgodnie  z  przeznaczeniem,  Zamawiający  może  żądać
ponownego wykonania wadliwej części robót na koszt Wykonawcy, a w sytuacji odmowy Wykonawcy  co do
ponownego  wykonania  lub  ponownego  wykonania  w  sposób  wadliwy   uniemożliwiający  użytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem. Zamawiającemu przysługiwać będzie wykonanie zastępcze na koszt Wykonawcy”,
c)  jeżeli  wady  są  nieistotne  ,  to  Zamawiający  dokona  odbioru  z  zastrzeżeniem,  a  Strony  uzgodnią
odpowiednio termin na ich usunięcie”
Odpowiedź:  Zamawiający dokona  zmiany  treści  postanowienia  §  16  ust.2  lit.a)  i  b)  projektu  umowy
(Zał.Nr  7 do SIWZ)  przez dodanie  wyrazu”istotne”.Wadami  istotnymi  są  wady określone w punkcie  7
odpowiedzi Zamawiającego. Zamawiający rozszerzy treść postanowienia § 16  jak niżej:
„c)  jeżeli  wady  są  nieistotne,  to  Zamawiający  dokona  odbioru  z  zastrzeżeniem,  a  Strony  uzgodnią
odpowiedni termin na ich usunięcie”.

21.Wykonawca  (Oferent)  zwraca  się  niniejszym  o  zmianę  postanowienia  §  16  ust.3  projektu  umowy
poprzez:
„Strony  postanawiają,  że  z  czynności  odbioru  będzie  spisany  protokół  zawierający  wszelkie  ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak też terminy ustalone przez Strony lub w razie braku porozumienia wyznaczone
przez Zamawiającego z uwzględnieniem uwag Wykonawcy na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad”
Odpowiedź:Zamawiający podtrzymuje treść postanowienia § 16 ust.3 projektu umowy (Zał.Nr 7 do SIWZ).

22.Wykonawca(Oferent) zwraca się niniejszym o zmianę postanowienia § 16 ust.6 projektu umowy poprzez:
„Zamawiający  może  podjąć  decyzję  o  przerwaniu  czynności  odbioru  ,  jeżeli  w  czasie  tych  czynności
ujawniono istnienie wad istotnych  lub brak ze strony Wykonawcy wymaganej dokumentacji odbiorowej”
Odpowiedź:  Zamawiający dokona zmiany treści postanowienia  § 16 ust.6 projektu umowy (Zał.Nr 7. do
SIWZ) jak niżej:
„Zamawiający  może  podjąć  decyzję  o  przerwaniu  czynności  odbioru  ,  jeżeli  w  czasie  tych  czynności
ujawniono istnienie wad istotnych  lub brak ze strony wykonawcy wymaganej dokumentacji odbiorowej”.
Wadami istotnymi są wady określone w punkcie 7 odpowiedzi Zamawiającego. Wadami istotnymi są wady
określone w punkcie 7 odpowiedzi Zamawiającego.

23.  Wykonawca (Oferent)  Zwraca  się  niniejszym o zmianę postanowienia  §  17 ust.10  projektu  umowy
poprzez:
„Wykonawca  lub  podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane  przedkłada  Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo , której przedmiotem są
dostawy lub usługi,  w terminie7 dni  od daty  jej  zawarcia ,  z  wyłączeniem umów o podwykonawstwo o
wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy określonej w § 6 ust.1.Wyłączenie o którym mowa w zdaniu
pierwszym , nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000zł”.
Odpowiedź:  Zamawiający dokona zmiany treści postanowienia § 17 ust.10 projektu umowy (Zał.Nr 7 do
SIWZ) jak niżej:
„Wykonawca  lub  podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane  przedkłada  Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, które przedmiotem są
dostawy lub usługi, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia , której wartość przekracza 30 000 zł brutto”



24.  Wykonawca(  Oferent)  zwraca  się  niniejszym o  zmianę  postanowienia  §  17  ust.13  projektu  umowy
poprzez:
Wykonawca jest obowiązany przedłożyć ,wraz z fakturami wystawionymi dla Zamawiającego oświadczenia
podwykonawców o zapłacie należnego im wynagrodzenia przez Wykonawcę , a także oświadczenia dalszych
podwykonawców  o  zapłacie  wynagrodzenia  przez  podwykonawcę  lub  bezpośrednio  Wykonawcę
Oświadczenia,  należycie  podpisane  przez  osoby  upoważnione  do  reprezentowania składającego  go
podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wynagrodzeń podwykonawców.  W razie  sporu co do zapłaty
wynagrodzenia  Wykonawca  uprawniony  jest  do  przedstawienia  dowodów  na  zasadność  wstrzymania
płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy”.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje  treść  postanowienia  §  17  ust.13  projektu  umowy (Zał.Nr  7  do
SIWZ). 

25.Wykonawca (Oferent ) zwraca się niniejszym o wyjaśnienie postanowienia  § 17 ust.14 projektu umowy
poprzez wskazanie w jaki sposób oświadczenia  lub dowody z ust.13 nie stanowią jednej z podstaw zapłaty
wynagrodzenia skoro Zamawiający od ich doręczenia warunkuje dokonanie zapłaty.
Odpowiedź: Zamawiający dokona zmiany treści postanowienia § 17 ust.14 projektu umowy (ZaL.Nr 7 do
SIWZ) jak niżej:
„Dowody  lub  oświadczenia  ,  o  których  mowa  w  ust.13  będą  stanowiły  podstawę  dokonania  zapłaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego. Termin płatności faktur wystawionych przez Wykonawcę
biegnie od momentu ich doręczenia Zamawiającemu wraz z dokumentami , o których mowa w ust.13”.

26. Wykonawca (Oferent) zwraca się niniejszym o zmianę treści postanowienia § 17 ust.21 projektu umowy
poprzez:
„Konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub  konieczność dokonania
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 10% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego , może
stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego z
winy Wykonawcy”.
Odpowiedź: Zamawiający usuwa w całości treść postanowienia § 17 ust.21 projektu umowy (Zał.Nr 7 do
SIWZ).

27.Wykonawca(Oferent) zwraca się o zmianę treści klauzuli 4.12.3 lit. e) SIWZ poprzez:
„każdorazowo na żądanie Zamawiającego , w terminie wskazanym przez Zamawiającego , nie krótszym niż
10 dni roboczych ,Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia  do wglądu kopii zanonimizowanych umów o
pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których
mowa wyżej”
Odpowiedź: Zamawiający dokona zmiany treści klauzuli 4.12.3 lit e) SIWZ na treść jak wyżej. 

28. Wykonawca (Oferent) zwraca uwagę Zamawiającego na treść postanowienia  art.22a ust.5 ustawy Pzp,
zgodnie z którym:
„Wykonawca  ,który  polega  na  sytuacji  finansowej   lub  ekonomicznej  innych  podmiotów,  odpowiada
solidarnie   z  podmiotem,  który  zobowiązał  się  do  udostępnienia  zasobów,  za  szkodę  poniesioną  przez
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów ,chyba ,że za nieudostępnienie zasobów
nie ponosi winy”
Odpowiedź: Treść uwagi (UWAGA!!!) dotyczy wszystkich ustępów art.22a. Zamawiający podtrzymuje jej
treść. 

29. Prosimy o wyjaśnienie jakich wymiarów ma być kontener techniczny zainstalowany na lądowisku?
Odpowiedź: Kontener techniczny(magazynowy) 20 stopowy o wymiarach zewnętrznych :długość- 6,10 m,
szerokość-2,40m, wysokość- 2,60m.Kontener musi posiadać izolację termiczną  o grubości i parametrach
stosownych do miejsca zastosowania.



30.Prosimy o potwierdzenie, że agregat prądotwórczy ma być zamontowany w kontenerze , a co za tym idzie
kontener  musi  posiadać  czerpnię  powietrza  oraz  instalację  wyrzutu  spalin.  Czy  kontener  ma  być
dwukomorowy z osobnymi drzwiami do pomieszczenia agregatu.?
Odpowiedź:Agregat  prądotwórczy ma  być  zamontowany w kontenerze  (kontener  dwukomorowy).   Do
poszczególnych  komór  kontenera  powinny być  osobne  wejścia  zewnętrzne.  Komora  z  agregatem musi
posiadać  czerpnię  powietrza  i  instalację  wyrzutu  spalin.  Agregat  prądotwórczy  musi  posiadać  funkcje
samostartu.
 31.Prosimy o potwierdzenie  iż  w poz.71d.9 przedmiaru  robót  powinna być ilość   1kpl.fundamentu dla
Wskaźnika Kierunku Wiatru a nie tak jak podano 19 kpl.
Odpowiedź: Powinien być 1 kpl. fundamentu dla Wskaźnika kierunku Wiatru.

32.Prosimy o informacje, czy należy wykonać oznakowanie przeszkodowe dzienne oraz nocne przeszkody
lotniczej nr 5, wieży telekomunikacyjnej?
Odpowiedź:Oznakowanie  przeszkodowe  dzienne  oraz  nocne  przeszkody  lotniczej  Nr  5  (wieży
telekomunikacyjnej)  nie  jest  objęte  zakresem  opracowania  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej.  W
zakresie rejestracji  lądowiska jest  ono wymagane. Wykonanie powyższego oznakowania zgodnie z Rozp.
Ministra Infrastruktury z dnia 25.06.2003r.w sprawie warunków jakie powinny spełniać obiekty budowlane
oraz naturalne  w otoczeniu lotniska(Dz.U. Nr130  z 24.07.2003r poz.1193 z późn.zm.) wymagane jest od
właściciela obiektu budowlanego tj. firmy „ORANGE Polska S.A. do którego zwrócimy się w w/w sprawie.

33.Jeżeli  należy wykonać oznakowanie  przeszkodowe wieży telekomunikacyjnej  prosimy o uwzględnienie
tego zakresu prac w przedmiarach robót.
Odpowiedź: Jak w punkcie 32.

34.Czy Zamawiający dysponuje zgodą właściciela wieży telekomunikacyjnej  na wykonanie oznakowania
przeszkodowego  dziennego i nocnego?
Odpowiedź: Jak w punkcie 32.

35.W  jakiej  ilości  i  jakiego  typu  oprawy  przeszkodowe  (  zasilanie  z  sieci  230V  lub  solarnie)  należy
zamontować na wieży telekomunikacyjnej?
Odpowiedź: Jak w punkcie 32.

36.Czy w zakresie prac Wykonawcy lądowiska jest demontaż istniejącego masztu wiatrowskazu?.Jeśli tak,
prosimy o ujęcie tych prac w przedmiarze robót.
Odpowiedź:Demontaż istniejącego masztu wiatrowskazu nie jest w zakresie przedmiotu zamówienia.

37.Prosimy o potwierdzenie, iż oprawy strefy TLOF, FATO oraz naprowadzania na ścieżkę lotu muszą być
wyposażone w systemową osłonę antyudarową chroniącą oprawy przed uszkodzeniem mechanicznym.
Odpowiedź: Oprawy nawigacyjne strefy TLOF, FATO oraz naprowadzania na ścieżkę lotu zgodnie z opisem
projektu budowlanego i wykonawczego muszą być wyposażone w systemową  osłonę antyudarową.

38.Czy Zamawiający dopuści wykonanie ogrodzenia terenu lądowiska  z paneli z utrzymaniem wymagań co
do wysokości ogrodzenia?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza wykonanie ogrodzenia terenu lądowiska z paneli ogrodzeniowych o
wysokości  h=2000mm.  Panele  w  wersji  ocynkowanej  o  wymiarach  szerokość  -  2500mm,  wysokość
h=2000mm, liczba profilowań panelu 4, wymiar oczka z drutu ocynkowanego  o śr.5 mm 50x200mm, liczba
mocowań  na  słupki  4.  Słupki  z  ocynkowanego  profilu  60x40x2mm.  Brama  wjazdowa  w/g  projektu
wykonawczego w wersji ocynkowanej.
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