Szczecin, dnia 23 sierpnia 2018 r.
Nr pisma IMS-NM/99/2018
Znak sprawy: IMS/1/2018
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Strona | 1
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie
i wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży wraz
z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich
oraz infrastruktury towarzyszącej”
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia - zwanej dalej „SIWZ”.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017r. poz. 1579) – zwanej dalej „Ustawą” - Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań
wraz z odpowiedziami.
Pytanie 33:
„Prosimy o informację w jaki sposób ma być zrealizowana kontrola dostępu na stadion i kontrola
biletów w przypadku osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. W PFU brak jest
informacji o planowanych wejściach dla niepełnosprawnych.”
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ dnia 10 sierpnia 2018r.
Pytanie 36:
„Prosimy o informację, ile szafek depozytowych ma być w zestawach przy poszczególnych wejściach
oraz ile ogólnie szafek depozytowych należy dostarczyć na obiekt.”
Odpowiedź:
Depozyty powinny mieć po 50 szafek depozytowych i powinny być zlokalizowane przy każdym wejściu
na stadion. Należy dostarczyć 8 zestawów.
Pytanie 37:
„Na rys Nr 01 (PFU_zagospodarowanie terenu) widać dwie bramki kontroli dostępu przy wejściu na
trybunę wschodnią opisanym "bramka rodzinna" - proszę o określenie wymagań i parametrów
technicznych dla tych bramek.”
Odpowiedź:
Wszystkie parametry dla bramki rodzinnej są opisane w PFU, pkt 2.6.18.7. Dodatkowo Zamawiający
informuje, że:
kontrolna bramka obrotowa trybuny rodzinnej - Urządzenie do wspomagania kontroli dostępu:
- konfiguracja trybów działania i funkcji za pomocą panelu sterującego z wyświetlaczem i
manipulatorem
- sygnalizacja wizualna (piktogramy diodowe) informujące o wyłączonych i włączonych z działania
kierunkach możliwego ruchu w sekcji przejścia,

- możliwość pracy w różnych trybach np. kontrola ruchu osobowego w dla obu kierunków lub dla
dowolnego wybranego kierunku ruchu,
- elektroniczny układ pomiaru pozycji rotora umożliwiający układowi sterującemu sterowanie pracą
systemu blokad oraz płynna szybkością ruchu ramion z elektromechanicznym wspomaganiem ruchu
ramion,
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- automatyczne opadanie ramienia w przypadku zaniku napięcia,
- mechanizm umożliwiający wykonanie 1200 cykli pracy/godzinę -mechanizm przeznaczony do pracy
ciągłej
- możliwość mechanicznego odblokowania systemu blokad
- warunki pracy: wewnątrz /zewnątrz budynku
- temperatura pracy: -25° do +50° C [-13° do 122°F]
- temperatura przechowywania: -30° do +60° C [-22° do 140°F]
- Warunki pracy: zewnątrz budynków
- Stopień ochrony IP: min. IP 65
- Bramkę obrotową należy wyposażyć w sprawdzarkę biletową kompatybilną z systemem kontroli
biletów na Stadionie.
Pytanie 38:
„Prosimy o potwierdzenie ile ostatecznie krzeseł należy zdemontować i przekazać inwestorowi: mają
to być krzesła z sektorów I-X, jak zakłada PFU, czy też wszystkie krzesła znajdujące się na stadionie
(17440 stadion główny + 1082 trybuna stadionu treningowego), jak wnioskuje dyrektor MOSR w piśmie
z dnia 09.04.2018r?”
Odpowiedź:
Zamawiający w tym zakresie dokonał modyfikacji treści SIWZ w dniu 10 sierpnia 2018 r.
Pytanie 40:
„Prosimy o informację czy w Sanitariatach kibiców gości znajdują się blaty umywalkowe. Zgodnie z
opisem architektonicznym (punkt 2.3.9.1 W podpunkt d nie powinno być blatów. Natomiast w
przedsionkach do WC kibiców gości (pom 0,107, 0.118, 1.059, 1.057, 1.075,1.073) blaty są
wrysowane.”
Odpowiedź:
Pytanie nie wymaga modyfikacji treści SIWZ. W sanitariatach kibiców gości nie występują blaty.
Pytanie 41:
„Prosimy o potwierdzenie, że wycenie GW podlega tylko technologia gastronomii na Stadionie.
Wycena technologii gastronomii w CSDiM jest poza zakresem GW.”
Odpowiedź:
Zamawiający dokona modyfikacji nr 4 treści SIWZ (modyfikacja punktu 2.3.9.1. Y).
Pytanie 43:
„Prosimy o informację czy wycenie przez GW podlegają tylko zabudowy meblowe wymienione w
punktach 9.3.9.1 X, 9.3.9.2 podpunt b, 9.3.9.6 R,”
Odpowiedź:
Zamawiający dokona modyfikacji nr 4 treści SIWZ (modyfikacja punktu 2.3.9.1. Y oraz 2.3.9.1. X).

Pytanie 45:
„Prosimy o informację czy w pomieszczeniu 0.143 Kawiarni/Fun shopie powinna znajdować się lada.
W punkcie 2.3.9.1 X znajduje się informacja, że należy wycenić lady w Fan shopach.”
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Odpowiedź:
Zamawiający dokona modyfikacji nr 4 treści SIWZ (modyfikacja punktu 2.3.9.1. Y oraz 2.3.9.1. X).
Pytanie 46:
„Prosimy o informację, czy szafki w szatniach podlegają wycenie przez GW.”
Odpowiedź:
Zamawiający dokona modyfikacji nr 4 treści SIWZ (modyfikacja punktu 2.3.9.1. Y oraz 2.3.9.1. X).
Pytanie 48:
„Prosimy o wypisanie mebli oraz ich wymiaru występujących w recepcji zgodnie z punktem 2.3.9.1 X”
Odpowiedź:
Zamawiający dokona modyfikacji nr 4 treści SIWZ (modyfikacja punktu 2.3.9.1. Y oraz 2.3.9.1. X).
Pytanie 50:
„Prosimy o wypisanie mebli oraz ich wymiaru występujących w sekretariacie zgodnie z punktem 2.3.9.1
X.”
Odpowiedź:
Zamawiający dokona modyfikacji nr 4 treści SIWZ ( modyfikacja punktu 2.3.9.1. Y oraz 2.3.9.1. X).
Pytanie 51:
„Prosimy o podanie wymiarów lady znajdującej się w pomieszczeniu 2.061. Na rzucie stadionu nie
została ona wrysowana, a zgodnie z punktem 2.3.9.1 X powinna zostać wyceniona.”
Odpowiedź:
Zamawiający dokona modyfikacji nr 4 treści SIWZ (modyfikacja punktu 2.3.9.1. Y oraz 2.3.9.1. X).
Pytanie 52:
„Prosimy o aktualizację wyposażenia technologii gastronomii. Numer pomieszczeń w przesłanym
zestawieniu nie zgadzają się z tymi na rzutach i zestawieniu pomieszczeń.”
Odpowiedź:
Prawidłowe pomieszczenia wskazano w części opisowej PFU.
Pytanie 66:
„Prosimy o doprecyzowanie czego dotyczy punkt PFU dla budynku CSDiM 2.3.9.6. I) g) (str.99). Logo
klubu opisane jest również w punkcie 2.3.9.6. I) a). Czy mamy rozumieć iż jeden punkt dotyczy elewacji
natomiast drugi wnętrza stadionu? Ile sztuk logo należy wycenić?”
Odpowiedź:
Zapis w punkcie 2.3.9.6.I.g dotyczy Logo Klubu Sportowego wewnątrz pomieszczeń, a zapis w punkcie
2.3.9.6.I.a dotyczy logo na zewnątrz budynku tj. na elewacji. Należy zaprojektować i wykonać 2 sztuki
logo zewnętrznego w rozmiarze około 4mx2,5m i jedno logo wewnętrzne o wymiarach około 2mx1,2m.

Pytanie 67:
„Prosimy o potwierdzenie, że ilość miejsc siedzących (20.375), podana na rys PFU Nr 12 - Schemat
sektorów, nie uwzględnia krzesełek dla opiekunów niepełnosprawnych, które należy dodatkowo
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uwzględnić w cenie w ilości 101szt - zgodnie z punktem L.e) strona 9 PFU.”
Odpowiedź:
Skorygowano podsumowanie ilości miejsc na trybunach Stadionu podane w pkt 1.1.1.L) PFU w zakresie
ilości siedzisk VIP.
Poprawne zestawienie:
„Ilość miejsc na trybunach stadionu: RAZEM 20 535
a) Siedziska VIP - RAZEM - 3 410
- VIP I - 2 576
- VIP II - 571
- VIP III - 263
b) Siedziska kibiców gospodarzy: - 15 744
c) Ilość miejsc w sektorze kibiców gości - 993
d) Pola dla osób na wózkach: - 101
e) Siedziska opiekunów os. na wózkach: - 101
f) Loże prasowe – 186”
Zamawiający dokona modyfikacji nr 4 treści SIWZ.
Pytanie 81:
„Czy Zamawiający przewiduje w zakresie zadania wykonanie ogrodzenia przy skrzyżowaniu ulic:
Kazimierza Twardowskiego i Stanisława Ignacego Witkiewicza? Wskazaną lokalizację zaznaczono
kolorem zielonym na schemacie poniżej.”
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający przewiduje wykonanie ogrodzenia panelowego z PFU pkt 2.9.5.10 ppkt. C.

Pytanie 82:
„Czy zamawiający dopuszcza wykonanie tymczasowego stadionu dla potrzeb rozgrywania meczów
ekstraklasy oraz innych wskazanych w &16 Załącznika nr 2a do SIWZ w miejscu istniejącego boiska nr
2 z zastosowaniem tymczasowych trybun dla minimalnej wymaganej przepisami ilości kibiców .
Wówczas rolę boisk treningowych przejęłyby boiska nr 2 i nr 3 lub boiska 5 i 6. Wiązałoby sie to z
rezygnacją z wprowadzenia zapisów Siwz dotyczących wykonania w pierwszym etapie boiska nr 1 oraz
wydzielania z części istniejacej obiektu fragmentu dla potrzeb widowni i infrastruktury technicznej
Stadionu.”
Odpowiedź:
Obecnie, z powodu braku szczegółowych danych dotyczących proponowanego przez wykonawcę
rozwiązania, w szczególności jego wpływu na jakość, termin realizacji Zadania oraz możliwość
zapewnienia ciągłości rozgrywek drużynom Pogoń Szczecin S.A. oraz możliwość korzystania z obiektu
przez MOSRiR, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

Przedstawiony przez wykonawcę opis alternatywnego sposobu wykonania przedmiotu Umowy, bez
szczegółowych danych, nie daje Zamawiającemu możliwości rzetelnej i pełnej oceny tego rozwiązania,
w szczególności w zakresie możliwości prowadzenia rozgrywek piłkarskich na poziomie Ekstraklasy. W
związku z tym, na tym etapie Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę sposobu
realizacji Zadania. Zamawiający wskazuje jednak, że na uzasadniony wniosek Wykonawcy zgłoszony w
toku realizacji inwestycji, rozważy wszelkie rozwiązania zmierzające do skrócenia terminu realizacji Strona | 5
przedmiotu Umowy, poprawy jego jakości, czy też polepszenia warunków korzystania z obiektu przez
dzierżawców (Pogoń Szczecin S.A. i MOSRiR) w okresie realizacji Zadania, przy jednoczesnym
zagwarantowaniu możliwości prowadzenia rozgrywek piłkarskich na poziomie Ekstraklasy oraz pod
warunkiem akceptacji ww. rozwiązań przez Pogoń Szczecin S.A.
Odnosząc się do propozycji wykonawcy budowy stadionu tymczasowego na boisku nr 2 Zamawiający
wskazuje, że na dzień dzisiejszy, Pogoń Szczecin S.A. określiła następujące warunki akceptacji
rozwiązania:
1) W pierwszej fazie wykonawca zrealizuje boiska nr 3, 4, 5 i 6 znajdujące się na terenie przyszłego
CSDiM.
2) Do przebudowy pyty boiska nr 2 przystąpi po zakończeniu i przyjęciu przez Zamawiającego
przebudowanych boisk na terenie CSDiM. Płyta boiska będzie wykonana w sposób określony
w PFU i przyłączona do niezbędnych mediów (woda, nagrzane powietrze, ciepło z wymiennika
ciepła przeznaczone do ogrzewania płyty)
3) Wybudowany stadion tymczasowy będzie spełniał wszystkie kryteria A podręcznika
licencyjnego na sezon 2019/2020 (na wzór podręcznika na sezon 2018/2019)
4) Od strony ulicy Twardowskiego Wykonawca wybuduje ogrodzenie uniemożliwiające dostęp do
stadionu tymczasowego oraz widok boiska stadionu tymczasowego.
5) Cały teren stadionu tymczasowego będzie ogrodzony w sposób umożliwiający zgodnie z
zasadami opisanymi w podręczniku licencyjnym wprowadzanie i wyprowadzanie kibiców oraz
dostęp samochodów uprzywilejowanych (karetki, straż Pożarna, Policja).
Zamawiający wskazuje jednocześnie, że w związku z powyższym, dokona modyfikacji nr 4 treści SIWZ
(dotyczącej załączników nr 2a i 2b do SIWZ).
Pytanie 86:
„Jaka jest aktualna konfiguracja układu zasilania obiektu? Jaka jest moc linii zasilających z Enea i jakie
są moce agregatów prądotwórczych.”
Odpowiedź:
W chwili obecnej obiekt posiada własną stację transfrormatorową 15/0,4 kV "Pogoń" nr 0423 zasilaną
z sieci Enea Operator 15 kV w przelocie - nr linii 60 - na trasie stacji "Mickiewicza" nr 0492 i
"Waryńskiego" nr 0032. Moc przyłączeniowa od Enea Operator wynosi 389 kW. Stacja posiada jeden
transformator o mocy 500 kVA. W czasie meczu dla potrzeb oświetlenia płyty boiska jest uruchamiany
agregat AGR1 o mocy 350 kW, a dla potrzeb band reklamowych agregat AGR2 o mocy 120 kW.
Wykorzystanie mocy w czasie meczu wynosi 95-100%. Jako rezerwowe źródło zasilania
wykorzystywany jest agregat AGR3 o mocy 300 kW.
Zamawiający wskazuje jednocześnie, że dokona modyfikacji treści SIWZ przez jej uzupełnienie o projekt
techniczny instalacji wewnętrznych sanitarnych.

Pytanie 106:
„Punkt 2.6.6.2 PFU wskazuje gdzie ma być zastosowane ogrzewanie grzejnikowe (z podziałem na rodzaj
grzejnika ocynkowane/ higieniczne).
Dodatkowo w zestawieniu pomieszczeń do PFU wskazany został rodzaj ogrzewania dla każdego
pomieszczenia (grzejnikowe, podłogowe, elektryczne), natomiast projekt budowlany wskazuje
zarówno instalację grzejnikową jak również instalację ogrzewania podłogowego (w większości Strona | 6
pomieszczeń). Prosimy o potwierdzenie, że instalację ogrzewania podłogowego należy zastosować
jedynie w pomieszczeniach wskazanych w zestawieniu pomieszczeń do PFU (a nie wg PB)
Prosimy o wskazanie, jaki typ/standard grzejników dekoracyjnych ma być zastosowany w lożach
biznesowych.”
Odpowiedź:
Nadrzędne jest PFU. W lożach biznesowych należy stosować grzejniki dekoracyjne wg linii / kategorii
wybranego producenta (o podwyższonych walorach dekoracyjnych). Konkretny model grzejnika i jego
parametry muszą być określone na etapie projektu wykonawczego i projektu wykonawczego aranżacji
wnętrz.
Pytanie 108:
„Zgodnie z zestawieniem pomieszczeń PFU, przy tych samych klatkach schodowych na różnych
kondygnacjach pojawia się zapis o różnym rodzaju wentylacji. Np. Klatka KL I (-1.005) ma opisaną
wentylację grawitacyjną, natomiast KL I (0.018) ma wskazany mechaniczny rodzaj wentylacji. Prosimy
o potwierdzenie jaki rodzaj wentylacji tj. grawitacyjny lub mechaniczny ma być zaprojekowany w
klatkach schodowych.”
Odpowiedź:
Zamawiający dokona modyfikacji nr 4 treści SIWZ. Na etapie projektu wykonawczego, Projektant
zobowiązany jest zweryfikować sposób i skuteczność oddymiania w zgodności z przepisami.
Pytanie 109:
„Zgodnie z zapisami PFU (pkt 2.6.5.6.) pojawia się wykaz pomieszczeń wymagających klimatyzacji.
Dodatkowo w załączonym do PFU zestawieniu pomieszczeń jest wskazanie, które pomieszczenia
powinny być klimatyzowane, natomiast w projekcie budowlanym część central wyposażono w
chłodnice powietrza, mimo że zgodnie z PFU nie wymagają klimatyzacji. Prosimy o potwierdzenie, że
w przypadku pomieszczeń/obszarów , które zgodnie z PFU nie wymagają klimatyzacji również centrale
obsługujące w/w pomieszczenia/obszary nie wymagają schłodzenia powietrza w centrali.
Dla przykładu centrala NW8 obsługuje pomieszczenia sal rozgrzewkowych i zgodnie z PFU nie
wymagają klimatyzacji, podobna sytuacja dla centrali NW1 obsługującej pomieszczenia Siłowni i
Odnowy biologicznej.
Prosimy o wskazanie, które układy wentylacyjne, wymagają zastosowania chłodzenia w centralach
mimo braku takich zapisów w PFU.”
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie pomieszczeń wymagających klimatyzacji poprzez
centrale wyposażone w chłodnice powietrza.
Punkt 2.6.5.6. Klimatyzacja pkt A, ppkt. a) PFU
otrzymuje brzmienie:
a) Budynek Stadionu

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Loże – Media,
Loże biznesowa,
Muzeum,
Restauracje,
Sale konferencyjne,
Strefa mediów na kondygnacji +5,
Fan-shop z kafeterią,
Serwerownie – klimatyzacja precyzyjna z backupem,
Centrum dowodzenia na kond. +5,
Pomieszczenia administracyjno – biurowe,
Szatnie drużyny gości i gospodarzy i trenerów.

Pytanie 110:
„Prosimy o potwierdzenie ,że zgodnie z zestawieniem pomieszczeń stanowiącym załącznik do PFU,
pomieszczenia:
0.079 Kuchnia
0.095 Sala konferencyjna
0.098 Jadalnia
1.052 Pom. Konferencyjne
1.068 Fun Shop
2.039 Bar VIP III
2.058 Pom. Konferencyjne
2.067 Sala konferencyjna
3.069 Fun Shop
3.102 Fun Shop
3.118 Fun Shop
2.053 Serwerownia
nie wymagają klimatyzacji realizowanej w centralach wentylacyjnych jak również w osobnych
jednostkach chłodzących.”
Odpowiedź:
Odpowiedź jak na pytanie nr 109.
Pytanie 123:
„Czy podana w PFU moc agregatu wody lodowej (530 kW) uwzględnia zapotrzebowanie na chłodzenie
obszaru Stadionu oraz Budynku CSDiM?
Czy dla budynku CSDiM należy przewidzieć osobny agregat wody lodowej, czy układ powinien być
wspólny ze Stadionem, a może indywidualne systemy freonowe?
Czy w przypadku zastosowania osobnego agregatu wody lodowej należy zapewnić również urządzenie
rezerwowe jak w przypadku Stadionu?
Czy ewentualna rezerwa ma obejmować 100% wymaganej mocy chłodniczej?”
Odpowiedź:
Wskazany agregat wody lodowej (530 kW) uwzględnia zapotrzebowanie chłodnicze tylko obszaru
Stadionu. Dopuszcza się chłodzenie budynku CSDiM przy pomocy agregatu wody lodowej lub systemu
opartego o freon. Agregat rezerwowy nie jest jednak obligatoryjny.
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Pytanie 124:
„W
załącznikach
PFU
załączono
bilans
powietrza
dla
budynku
CSDiM.
Obejmuje ona jedynie poziom +0. Czy zostanie udostępniony bilans powietrza dla kondygnacji
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nadziemnej?”
Odpowiedź:
Bilans zostanie załączony do dokumentacji przetargowej w ramach modyfikacji nr 4 treści SIWZ.
Pytanie 131:
„Proszę o informację jaki jest wymagany przez Inwestora okres gwarancji urządzeń.”
Odpowiedź:
Okres gwarancji urządzeń ustalany winien być zgodnie z zapisami PFU. W przypadku braku określenia
okresu gwarancji urządzeń w PFU, okres gwarancji ustalany jest zgodnie z gwarancją producenta,
jednak nie krócej niż 24 miesiące od daty końcowego odbioru całości inwestycji.
Pytanie 143
„§5 ust. 2 i 4 zał. 2a i 2b. Prosimy o wyjaśnienie, co należy rozumieć przez "rzeczywiste koszty" oraz
wskazanie, jakie okoliczności stanowić będą podstawę dla Zamawiającego do kwestionowania planu
płatności i HRF.”
Odpowiedź:
Koszty rzeczywiste są to koszty, jakie wykonawca musi faktycznie ponieść, nie wyższe jednak niż koszty
wynikające z cen rynkowych, określonych w sposób wynikający z § 26 ust. 7 pkt 5 załącznika nr 2a i 2b
do SIWZ.
Pytanie 178
„Czy Zamawiający wymaga aby dostarczony System Sprzedaży i Kontroli Biletów z identyfikacją kibiców
pracował w środowisku przeglądarki internetowej, nie wymagając tym samym instalowania na
komputerze dedykowanej aplikacji do sprzedaży, administrowania, udostępniania informacji z systemu
kontroli dla służb bezpieczeństwa i zarzadzania systemem.”
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wymaga, aby dostarczony system sprzedaży i kontroli biletów pracował w
środowisku przeglądarki internetowej, nie wymagając tym samym instalowania na komputerze
dedykowanej aplikacji do sprzedaży, administrowania, udostępniania informacji z systemu kontroli dla
służb bezpieczeństwa i zarządzania systemem.” Zamawiający wymaga, aby dostęp do poszczególnych
części systemu był możliwy na bazie uprawnień, które będzie precyzyjnie przyznawał uprawnionym
użytkownikom przeszkolony administrator Systemu. System taki powinien również bez problemu
pracować na urządzeniach mobilnych (tablety, telefony).
Pytanie 179
„Czy Zamawiający dopuści, aby System Sprzedaży i Kontroli Biletów z identyfikacja kibiców
zainstalowany był na infrastrukturze serwerowej – serwerach zlokalizowanych na stadionie, z
wykorzystaniem wysokowydajnego i bezpiecznego systemu operacyjnego Linux Debian, wirtualizację
serwerów w technologii KVM za pomocą oprogramowania PROMOX, serwer bazy danych MySQL , z

zachowaniem refundacji serwerów oraz współpracującej z nimi macierzy do backupu maszyn
wirtualnych serwerów (technologia KVM) umożliwiającej szybkie przywrócenie zawartości maszyn
wirtualnych w przypadku awarii systemu serwerowego. Takie rozwiązanie obecnie jest
wykorzystywane na większości stadionów w Polsce o podobnej wielkości, pozwoli dostarczyć wysoko
wydajmy system operacyjny serwerów, bez ograniczeń dotyczących kosztownych licencji na system
operacyjny serwerów, jednocześnie zachowując bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa danych i Strona | 9
niezawodności.”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
Pytanie 180
„Czy Zamawiający wymaga, aby na potrzeby serwerów zarządzającym Systemu Sprzedaży i Kontroli
Biletów zostało zainstalowane oprogramowanie do monitoringu pracy systemu umożliwiającego stałe
monitorowanie podstawowych parametrów systemu i serwera oraz aktywnie powiadamiające
administratora lub inny upoważniony personel o nieprawidłowościach pracy poprzez SMS lub email.”
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wymaga powyższych rozwiązań.
Pytanie 181
„Czy Zamawiający wymaga aby System Sprzedaży i Kontroli Biletów z identyfikacją kibiców był
zintegrowany z systemem CCTV na stadionie umożliwiając weryfikację momentu odczytu biletu na
sprawdzarce oraz przejścia kibica przez kołowrót z materiałem video z dedykowanej do wejścia kamery
CCTV, znajdującym się na serwerze CCTV? Takie rozwiązanie znacznie podnosi bezpieczeństwo na
stadionie i pozwala m.in. jednoznacznie rozpatrywać reklamacje klientów dotyczące próby
wielokrotnego wykorzystania tego samego biletu przez różne osoby.”
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wymaga integracji Systemu Sprzedaży i Kontroli Biletów (z identyfikacją kibiców) z
systemem CCTV.
Pytanie 182
„Czy Zamawiający wymaga, aby z Systemu Sprzedaży Biletów można było wystawiać faktury VAT za
zakup biletów i innych usług udostępnionych do sprzedaży poprzez system, zarówno w punktach
stacjonarnych (np. kasy na stadionie), jak i poprzez zintegrowany sklep WWW?”
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wymaga takiego rozwiązania oraz możliwości wystawiania faktur korygujących
bezpośrednio z Systemu Sprzedaży Biletów (np. w wypadku stornowania), w stacjonarnych punktach
sprzedaży biletów. Dodatkowo zamawiający wymaga aby dostarczony system był zintegrowany z
systemem księgowym w taki sposób, aby informacje o fakturach, fakturach korygujących i paragonach
dotyczących sprzedaży poprzez System Sprzedaży Biletów były automatycznie przekazywane do
systemu księgowego, np. popularnych na rynku systemów księgowych.
Pytanie 183
„Czy Zamawiający wymaga, aby sygnalizatory świetlne dla pracowników ochrony montowane na
każdym torze kołowrotu , po wewnętrznej stronie kołowrotu umożliwiały wyświetlenie anonimowych

komunikatów (np. przesuwające się kolorowe strzałki, lub pulsujący znak X) w kolorystyce RGB, zgodnej
z wymaganiami użytkownika( jasność umożliwiająca bardzo dobrą widoczność komunikatu nawet w
dużym nasłonecznieniu.”
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wymaga aby sygnalizatory świetlne dla pracowników ochrony zamontowane były po
wewnętrznej stronie każdego kołowrotu wysokiego w górnej części jego konstrukcji nad torem Strona | 10
przejścia kibica i umożliwiały wyświetlenie zdefiniowanych w systemie anonimowych komunikatów w
kolorystyce RGB, zgodnej z wymaganiami użytkownika (jasność animowanego komunikatu ma
umożliwiać bardzo dobrą widoczność komunikatu nawet w dużym nasłonecznieniu). Wymagane jest,
żeby komunikat wyświetlany na sygnalizatorze Świetlnym dla Ochrony odpowiadał dokładnie
zdarzeniom odpowiadającym odczytu biletu na sprawdzarce biletowej tego kołowrota, zdefiniowane
w systemie, związanym z każdym odczytem biletu przez kibica np.:
• przesuwająca się animowana strzałka zielona oznacza bilet normalny prawidłowy -komunikat
wyświetlany jest tak długo, aż kibic nie przejdzie przez kołowrót jednak nie dłużej niż 10 s,
• przesuwająca się animowana strzałka żółta oznacza bilet ulgowy prawidłowy -komunikat
wyświetlany jest tak długo, aż kibic z biletem ulgowym nie przejdzie przez kołowrót jednak nie
dłużej niż 10 s,
• pulsujący znak „X” oznacza, że odczytany bilet jest nieprawidłowy i kołowrót nie pozwala na
przejście komunikat wyświetlany jest nie dłużej niż 3 s,
Zamawiający wymaga, aby w systemie można było zdefiniować minimum 10 różnych animowanych
komunikatów dotyczących zdarzeń związanych z odczytem biletu na sprawdzarce biletowej, które
będą wyświetlane jednocześnie na sygnalizatorze świetlnym dla ochrony oraz na sprawdzarce
biletowej dla kibica.
Pytanie 184
„Czy Zamawiający wymaga , aby w ramach postepowania zostały dostarczone urządzenia kontroli
wjazdu na parking stadionu, takie jak szlabany, terminale wjazdowe i wyjazdowe( odczytujące kody
1D,2D,RFID,MIFARE, ody QR z ekranów urządzeń mobilnych)? Jeżeli tak, to prosimy o podanie
wymaganej ilości oraz lokalizacji punktów wjazdu i wyjazdu na parking stadionu wymaganych do
zainstalowania w kolejnych etapach budowy, żeby można było skalkulować koszty urządzeń oraz
doprowadzenia niezbędnego okablowania.”
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga , aby w ramach postepowania zostały zaprojektowane i dostarczone urządzenia
kontroli wjazdu na parking stadionu, takie jak szlabany, terminale wjazdowe i wyjazdowe - odczytujące
kody 1D, 2D, RFID, MIFARE, kody QR z ekranów urządzeń mobilnych.
Zamawiający zmienia zapisy pkt 2.6.18.8. A - zgodnie z modyfikacją nr 4 treści SIWZ.
Pytanie 201
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§6 ust. 6 – Wykonawca prosi aby po pierwszym zdaniu po słowie
„wierzyciela” po przecinku dodać następujące sformułowanie „za wyjątkiem cesji na rzecz banku
finansującego Wykonawcę przy realizacji Umowy lub podmiotu wydającego gwarancję bankową lub
ubezpieczeniową jako gwarancję należytego wykonania Umowy lub usunięcia wad i usterek.” Oraz o
wykreślenie zdania drugiego.”
Odpowiedź:

Wzór umowy przewiduje możliwość dokonania cesji wierzytelności, jednak uzależnia jej skuteczność
od zgody zamawiającego. W powyższym zakresie postanowienia wzoru umowy pozostają bez zmian.
Pytanie 202
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§7 ust. 9 – Wykonawca wnosi o usunięcie tego zapisu lub jego modyfikację
w taki sposób, aby zgody Zamawiającego nie wymagała zmiana członków Zespołu Projektantów w Strona | 11
sytuacji gdy Wykonawca zastąpi ich osobami posiadającymi te same uprawnienia i przynajmniej
porównywalne doświadczenie zawodowe.”
Odpowiedź:
W tym zakresie postanowienia wzoru umowy pozostają bez zmian.
Pytanie 203
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§ 7 ust. 4 - Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu poprzez dodanie
następującego sformułowania po pierwszym zdaniu po przecinku „,Przedstawiciel Wykonawcy nie
będzie jednak uprawniony do zmiany Umowy oraz uznawania jakichkolwiek roszczeń Zamawiającego
względem Wykonawcy i zwalniania z długu”. Tego rodzaju uprawnienie powinno przysługiwać
wyłącznie Wykonawcy i jego zarządowi/zarządom.”
Odpowiedź:
W powyższym zakresie postanowienia wzoru umowy pozostają bez zmian. Obowiązki i
odpowiedzialność przedstawiciela wykonawcy względem samego wykonawcy pozostaje poza
zakresem wzoru umowy.
Pytanie 204
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§7 ust. 6 – Wykonawca wnosi o modyfikację ostatniego zdania i przyjęcie w
jego miejsce następującego sformułowania: „Strony zgodnie oświadczają, że obecność na placu
budowy ww. osób oznacza zobowiązanie aby obecny był co najmniej Kierownik Budowy lub Zastępca
Kierownika Budowy oraz jedna z pozostałych osób wymienionych powyżej”.
Odpowiedź:
W tym zakresie wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 205
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§ 7 ust. 6 pkt 2 – Wykonawca wnosi aby zamiast „w terminach” wpisać „w
odpowiednich terminach.”
Odpowiedź:
Wzór umowy w powyższym zakresie pozostaje bez zmian.
Pytanie 206
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§7 ust. 11 – Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu tak aby był zobowiązany
przekazywać Zamawiającemu kopie dokumentów.”
Odpowiedź:
Zamawiający wskazuje, że dokumenty o jakich mowa w ww. zapisie powinny być przedstawione w
oryginale lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii.

Pytanie 207
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§7 ust. 16 - Wykonawca wnosi o usunięcie tego zapisu lub jego modyfikację
w taki sposób, aby zgody Zamawiającego nie wymagała zmiana Kierownika Budowy oraz Zastępcy
Kierownika Budowy w sytuacji gdy Wykonawca zastąpi ich osobami posiadającymi te same
uprawnienia i przynajmniej porównywalne doświadczenie zawodowe.”
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Odpowiedź:
W tym zakresie wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 208
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§7 ust. 13 pkt 1 - Wykonawca wnosi aby zamiast „w terminach” wpisać „w
odpowiednich terminach”.
Odpowiedź:
Wzór umowy pozostaje w tym zakresie bez zmian.
Pytanie 209
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§7 ust. 21 pkt 1) – Wykonawca wnosi aby zmodyfikować zapis w taki sposób,
aby nie był zobowiązany przy przekazywaniu umów ujawniać również umówionego wynagrodzenia
zważywszy na fakt, że stanowi to tajemnicę przedsiębiorstwa.”
Odpowiedź:
Wskazany przez wykonawcę zapis umowy wyraźnie określa jakie postanowienia, wiążących
wykonawcę z pracownikami umów, winny być możliwe do zidentyfikowania. W związku z tym zapisy
wzoru umowy pozostają w tym zakresie bez zmian.
Pytanie 210
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§8 ust. 1 – Wykonawca wnosi o dodanie pkt 5 o następującym brzmieniu „5)
współpracy z Wykonawcą przy realizacji Umowy, w szczególności do niezwłocznego opracowywania,
opiniowania, uzgadniania, akceptowania itp. Dokumentów które tego zgodnie z Umową lub przepisami
prawa wymagają. Ilekroć Zamawiający nie wykona ww. obowiązków w terminie 7 dni uznaje się, że
dokumenty zostały przez niego zaakceptowane, zaopiniowane pozytywnie i uzgodnione, z
zastrzeżeniem dokumentów dla których Umowa lub przepisy prawa przewidują dłuższy termin.”
Odpowiedź:
Wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 211
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§8 ust. 4 – Wykonawca wnosi o dodanie na końcu tego ustępu następującego
zapisu: „W takim przypadku Wykonawcy będzie przysługiwać roszczenie o podwyższenie należnego
mu wynagrodzenia, w szczególności o koszty realizacji robót w tym koszty utrzymania pracowników i
placu budowy przez czas dłuższy niż przewidziany w harmonogramie rzeczowo – finansowym oraz o
marżę na zasadach rynkowych a także o koszty materiałów, które będą zastosowane w związku z takim
poleceniem Zamawiającego.”
Odpowiedź:
W tym zakresie wzoru umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 212

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§9 ust. 1 – Wykonawca wnosi aby po sformułowaniu „sztuki budowlanej”
dodać sformułowanie „obowiązującymi w dniu zawarcia Umowy”.
Odpowiedź:
Wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 213
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§ 9 ust. 2 pkt 5 – Wykonawca wnosi o jego wykreślenie.”
Odpowiedź:
Postanowienia wzoru umowy pozostają bez zmian.
Pytanie 214
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§9 ust. 2 pkt 23 – Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu. Dbałość o murawę
i inne wymienione w kwestionowanym postanowieniu obiekty nie jest elementem postępowania
przetargowego. Wykonawca może zobowiązać się do udostępnienia tych obiektów upoważnionym
osobom oraz do naprawienia ewentualnych szkód spowodowanych na tych obiektach przez
Wykonawcę.”
Odpowiedź:
Zapisy wzoru umowy w tym zakresie pozostają bez zmian. Zamawiający wskazuje, że konieczność
pielęgnacji zieleni (od chwili nasadzenia przez wykonawcę) i boisk piłkarskich (od chwili wykonania
przez wykonawcę), do czasu odbioru końcowego, wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia, a zatem
winna zostać uwzględniona przez wykonawców przy przygotowywaniu oferty.
Pytanie 215
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§9 ust. 2 pkt 30 lit. a) – Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu. Tego rodzaju
obowiązek spowoduje spowolnienie prowadzonych prac a także jest zbyt dalece idący w kontekście
comiesięcznych raportów oraz regularnych narad na terenie budowy. Ewentualnie wykonawca wnosi
o zmianę obowiązku dziennych raportów na raporty tygodniowe.”
Odpowiedź:
Postanowienia wzoru umowy pozostają bez zmian.
Pytanie 216
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§9 ust. 2 pkt 30 lit b) tiret piąte – Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu.”
Odpowiedź:
Postanowienia wzoru umowy pozostają bez zmian.
Pytanie 217
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§10 ust. 2 – Wykonawca wnosi o dodanie po słowach „obowiązującymi
przepisami prawa” sformułowania „w dniu zawarcia niniejszej Umowy.”
Odpowiedź:
W tym zakresie postanowienia wzoru umowy pozostają bez zmian.
Pytanie 218
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§10 ust. 3 – Wykonawca wnosi o wyjaśnienie zapisu, w szczególności jego
celu i znaczenia dla obowiązków Wykonawcy.”
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Odpowiedź:
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi realizacja prac projektowych. Elementem prac
projektowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest także sporządzenie kosztorysów
inwestorskich. Kosztorys inwestorski powinien zostać opracowany zgodne z obowiązującymi
przepisami.
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Pytanie 219
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§9 ust. 2 pkt 32 – Wykonawca wnosi i wykreślenie sformułowania „a także
nieodpłatne ich udostępnianie na wniosek Zamawiającego złożony w tym okresie, w tym przez
sporządzanie nieodpłatnie kopii całości powyższego archiwum”. Ewentualnie Wykonawca wnosi aby
czynności w tym sformułowaniu ujęte były wykonywane odpłatnie.”
Odpowiedź:
W tym zakresie wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 220
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§10 ust. 5 – Wykonawca wskazuje na sprzeczność tego zapisu z §8 ust. 4.”
Odpowiedź:
Brak jest sprzeczności między wskazywanymi przez wykonawcę zapisami wzoru umowy. Z tego
względu pozostaje on bez zmian (zmiana wyłącznie w zakresie wynikającym z modyfikacji nr 3 treści
SIWZ).
Pytanie 221
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§10 ust. 7 – Wykonawca wnosi o zmianę drugiego zdania i nadanie mu
następującego brzmienia: „Na poleceni Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca
zobowiązany jest uwzględnić zgłoszone i uzasadnione i racjonalne uwagi lub zastrzeżenia i dokonać
stosownych poprawek w opracowywanej dokumentacji.”
Odpowiedź:
W powyższym zakresie wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 222
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§13 ust. 4 – Wykonawca wnosi o dodanie na końcu zdania, po przecinku,
następującego sformułowania: „,a które zostały Zamawiającemu wydane.”
Odpowiedź:
W powyższym zakresie wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 223
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§13 ust. 7 – Wykonawca wnosi o dodanie po pierwszym zdaniu po przecinku
następującego sformułowania „pod warunkiem zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy
wynagrodzenia za ten wykonany element.”
Odpowiedź:
W powyższym zakresie wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 224
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§13 ust. 10 – Wykonawca wnosi o wykreślenie tego postanowienia.”

Odpowiedź:
W powyższym zakresie wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 225
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§14 ust. 1 pkt 12) – Wykonawca wnosi aby sformułowanie „w terminach”
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zastąpić sformułowaniem „w odpowiednich terminach.”
Odpowiedź:
W powyższym zakresie wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 226
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§14 ust. 1 pkt 13 – Wykonawca wnosi aby sformułowanie „na wniosek”
zastąpić sformułowaniem „na uzasadniony wniosek.”
Odpowiedź:
W powyższym zakresie wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 227
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§14 ust. 4 – Wykonawca wnosi o zmodyfikowanie zapisu poprzez wskazanie,
że obowiązek ten będzie wypełniony jeśli obecny na placu budowy będzie co najmniej jeden członek
Zespołu Nadzoru Autorskiego.”
Odpowiedź:
W powyższym zakresie wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 228
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§15 ust. 2 pkt. 13 – Wykonawca wskazuje, że takie rozwiązanie wymagać
będzie zgody wszystkich osób, które znajdą się w obrębie monitoringu.”
Odpowiedź:
W powyższym zakresie wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 229
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§15 ust. 2 pkt. 11 – Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu poprzez dodanie
po słowie „urządzeń” słowa „Wykonawcy.”
Odpowiedź:
W powyższym zakresie wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 230
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§15 ust. 2 pkt. 12 - Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu poprzez dodanie
po słowie „mienia” słowa „Wykonawcy”.
Odpowiedź:
W powyższym zakresie wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 231
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§15 ust. 2 pkt 25 – Wykonawca wnosi o wykreślenie następujących
sformułowań „budzących wątpliwość” oraz „w szczególności.”
Odpowiedź:

W powyższym zakresie wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 232
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§15 ust. 2 pkt 40 – Wykonawca wnosi o dodanie przed słowem „żądanie”
słowa „uzasadnione.”
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Odpowiedź:
W powyższym zakresie wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 233
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§15 ust. 2 pkt 42 – Wykonawca wnosi o dodanie na końcu postanowienia
następującego sformułowania „zgodnie z harmonogramem przeglądów stanowiącym załącznik do
niniejszej Umowy.”
Odpowiedź:
W powyższym zakresie wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 234
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§15 ust. 2 pkt 43 – Wykonawca wnosi o zastąpienie sformułowania
„wskazanym przez Zamawiającego” na sformułowanie „wynikającym w niniejszej Umowy”.
Odpowiedź:
W powyższym zakresie wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 235
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§15 ust. 2 pkt 38 – Wykonawca wnosi o wyjaśnienie kiedy nastąpi przejęcie
obiektu do użytkowania przez Zamawiającego.”
Odpowiedź:
Przejęcie obiektów nastąpi z chwilą przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu do użytkowania
całości lub części przedmiotu Umowy wraz z ostateczną i/lub prawomocną decyzją o pozwoleniu na
użytkowanie, przy czym Zamawiający wskazuje, że niezależnie od tego obowiązek pielęgnacji terenów
zielonych i boisk piłkarskich przez Wykonawcę istnieje do czasu odbioru końcowego.
Pytanie 236
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§16 ust. 6 – Wykonawca wnosi o modyfikację tego postanowienia w taki
sposób aby Pogoń Szczecin S.A. zobowiązana była do uprzątnięcia obiektu po organizacji imprezy
masowej, treningów lub meczu i przywrócenia terenu do stanu poprzedniego.”
Odpowiedź:
Obowiązek uprzątnięcia terenu, na jakim miała miejsce impreza masowa, należy do organizatora tej
imprezy, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Stąd w powyższym zakresie zapisy
wzoru umowy pozostają bez zmian.
Pytanie 237
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§16 ust. 8 – Wykonawca wnosi o dodanie na końcu tego ustępu
następującego zdania: „W przypadku gdy nieprzewidziany kalendarz imprez, treningów, meczy i
rozgrywek, wpłynie na przedłużenie okresu realizacji Umowy, Zamawiający zobowiązany jest wyrazić
zgodę na zmianę harmonogramu rzeczowo – finansowego i TER, w tym terminów realizacji

poszczególnych Kamieni Milowych oraz przyznać Wykonawcy wynagrodzenie związane z dłuższym
okresem realizacji Umowy, w szczególności w wysokości odpowiadającej co najmniej poniesionym
kosztom utrzymania placu budowy i pracowników i podwykonawców delegowanych do realizacji
Umowy, powiększone o marżę Wykonawcy w wysokości odpowiadającej cenom rynkowym.”
Odpowiedź:
W proponowanej treści umowy przewidziano okoliczności umożliwiające aktualizację harmonogramu Strona | 17
rzeczowo-finansowego i TER. W tym zakresie zapisy umowy pozostają bez zmian.
Pytanie 238
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§16 ust. 9 – Wykonawca wnosi i zmianę trzydniowego na czternastodniowy
termin na informowanie o organizacji imprezy masowej.”
Odpowiedź:
Zamawiający wskazuje, że terminy planowanych imprez masowych na obiekcie dostępne są na stronie
internetowej http://ekstraklasa.org/rozgrywki/terminarz/ekstraklasa-2. Powyższe zapisy umowne
dotyczą w szczególności sytuacji ewentualnych przesunięć ww. terminów. W tym zakresie zapisy
umowy pozostają zatem bez zmian.
Pytanie 239
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§16 ust. 9 pkt 3 – Wykonawca wnosi o dodanie po sformułowaniu „przepisów
prawa” sformułowania „obowiązującego w dniu zawarcia Umowy”
Odpowiedź:
W tym zakresie umowa pozostaje bez zmian.
Pytanie 240
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§16 ust. 9 pkt 5 – Wykonawca wnosi o zmianę zapisu poprzez dodanie
zobowiązania Zamawiającego do pokrycia dodatkowych kosztów zwiększonej ochrony jeśli będą one
konieczne.”
Odpowiedź:
Za ochronę podczas imprezy masowej odpowiada jej organizator. W tym zakresie wzór umowy
pozostaje bez zmian.
Pytanie 241
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§16 ust. 15 – Wykonawca wnosi o dodanie po słowie „szkody” następującego
sformułowania „będące następstwem działania lub zaniechania Wykonawcy, a”
Odpowiedź:
Odpowiedzialność w powyższym zakresie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Zapisy umowy pozostają bez zmian.
Pytanie 242
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§17 ust. 2 – Wykonawca wnosi o dodanie po słowach „Prawo budowlane”
sformułowania „obowiązującego w dniu zawarcia niniejszej Umowy”.
Odpowiedź:
Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 243
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§17 ust. 7 – Wykonawca wnosi o dodanie na końcu ustępu następującego
zdania: „Jeśli przeprowadzone badania wykażą, że materiały spełniają normy i wymagania, koszt
przeprowadzenia badań zostanie Wykonawcy zwrócony przez Zamawiającego z terminie 14 dni od dnia
doręczenia wezwania do zapłaty.”
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Odpowiedź:
W tym zakresie zapisy umowy pozostają bez zmian.
Pytanie 244
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§18 ust. 6 pkt 4) – Wykonawca wnosi o zmianę terminu uregulowania
wynagrodzenia z 14 na 30 dni.”
Odpowiedź:
Umowa w tym zakresie pozostaje bez zmian.
Pytanie 245
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§18 ust. 7 pkt. 5 – Wykonawca wskazuje, że zapis jest niezgodny z przepisami
i wnosi o jego wykreślenie.”
Odpowiedź:
Wzór umowy w tym zakresie pozostaje bez zmian. Regulacja znajduje oparcie w przepisach
powszechnie obowiązującego prawa.
Pytanie 246
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§18 ust. 10 – Wykonawca wnosi o dodanie jako ostatniego zdania
następującego zapisu: „Zamawiający nie może wnieść sprzeciwu jeśli umowa taka jest zgodna z
wcześniej zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem.”
Odpowiedź:
Wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 247
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§18 ust. 16 – Wykonawca wnosi o dodanie po sformułowaniu
„potwierdzające dokonanie na ich rzecz zapłaty” słowa „wymagalnego”.
Odpowiedź:
W tym zakresie wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 248
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§18 ust. 17 – Wykonawca wnosi o dodanie po sformułowaniu „w przypadku”
słowa „nieuzasadnionego” a także na koniec ustępu po przecinku następującego sformułowania „co
oznacza, że nie zapłacił w terminie prawidłowo wystawionej w rozumieniu umowy podwykonawczej
faktury VAT Podwykonawcy w terminie i na zasadach zgodnych z umową podwykonawczą.”
Odpowiedź:
W tym zakresie wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 249

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§18 ust. 27 – Wykonawca wnosi o modyfikację postanowienia w ten sposób,
aby wskazać, że wystarczającym poświadczeniem za zgodność z oryginałem jest poświadczenie
dokonane przez Wykonawcę, bez konieczności udziału np. notariusza co jest niejasne w kontekście
zaproponowanego przez Zamawiającego zapisu.
Odpowiedź:
Zamawiający wskazuje, że dokumenty o jakich mowa powyżej mogą zostać potwierdzone za zgodność Strona | 19
z oryginałem przez wykonawcę.
Pytanie 250
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§ 19 ust. 2 – Wykonawca wnosi o dodanie uprawnienia Wykonawcy na mocy
którego Wykonawca w przypadku nieuzasadnionego uchylania się Zamawiającego od podjęcia
czynności odbiorowych, uprawniony będzie do samodzielnego dokonania odbioru.
Odpowiedź:
Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.
Pytanie 251
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§19 ust. 3 – Wykonawca wnosi o dodanie na końcu postanowienia zapisu „W
przypadku takich robót Zamawiający nie jest uprawniony do odmowy odbioru robót.”
Odpowiedź:
Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian.
Pytanie 252
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§19 ust. 11 i 12 – Wykonawca wnosi o zmianę terminu 14 dni na 7 dni.”
Odpowiedź:
Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian.
Pytanie 253
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§19 ust. 16 i 17 – Wykonawca wnosi o wskazanie terminu odbiorów.”
Odpowiedź:
Zamawiający przystąpi do odbiorów niezwłocznie po zatwierdzeniu dokumentacji wymaganej zgodnie
z zapisami umowy, pod warunkiem spełnienia wymogów w niej przewidzianych.
Pytanie 254
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§19 ust. 19 pkt 1 – Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu w nawiasie.”
Odpowiedź:
Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian.
Pytanie 255
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§20 ust. 2 – Wykonawca wnosi o dodanie na końcu postanowienia po
przecinku następującego sformułowania „chyba że Zamawiający niezasadnie nie przystąpi do
czynności odbiorowych, wówczas wystarczy protokół odbioru podpisany wyłącznie przez
Wykonawcę.”
Odpowiedź:
Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian.

Pytanie 256
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§20 ust. 7 pkt 1 i 2 - Wykonawca wnosi o dodanie na końcu postanowienia
po przecinku następującego sformułowania „chyba że Zamawiający niezasadnie nie przystąpi do
czynności odbiorowych, wówczas wystarczy protokół odbioru podpisany wyłącznie przez
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Wykonawcę.”
Odpowiedź:
Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian.
Pytanie 257
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§20 ust. 9 – Wykonawca wnosi o wskazanie w jakich przypadkach
Zamawiający uprawniony będzie do kontroli dokumentów oraz o określenie terminu kontroli.
Jednocześnie Wykonawca wnosi o dodanie zapisu, że bezsporna część wynagrodzenia będzie
wypłacona niezależnie od przeprowadzanej kontroli.”
Odpowiedź:
Zamawiający uprawniony jest do kontroli w odniesieniu do wszystkich dokumentów dotyczących
płatności, w każdym czasie. Dotyczy to w szczególności okresu przed dokonaniem płatności
wynikających z umowy. Kontrola może mieć charakter wyrywkowy, doraźny (w celu sprawdzenia
poprawności rozliczenia) może być także następstwem wątpliwości Zamawiającego wynikających z
przedłożonych dotychczas dokumentów lub innych okoliczności faktycznych. Kontrola może być
przeprowadzona w każdym czasie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Zapisy umowy
pozostają w tym zakresie bez zmian.
Pytanie 258
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§21 ust. 6 – Wykonawca wnosi o dodanie na końcu postanowienia
następującego sformułowania „po uprzedniej akceptacji podmiotu mającego zrealizować
wykonawstwo zastępcze jako podmiotu posiadającego odpowiednie uprawnienia a także ceny takiego
wykonawstwa, o ile miałyby one być wyższe niż ceny wynikające z oferty Wykonawcy złożonej w
postępowaniu o udzielenie za mówienia za dane prace.”
Odpowiedź:
Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian.
Pytanie 259
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§21 ust. 13 - Wykonawca wnosi o dodanie na końcu postanowienia
następującego sformułowania „po uprzedniej akceptacji podmiotu mającego zrealizować
wykonawstwo zastępcze jako podmiotu posiadającego odpowiednie uprawnienia a także ceny takiego
wykonawstwa, o ile miałyby one być wyższe niż ceny wynikające z oferty Wykonawcy złożonej w
postępowaniu o udzielenie za mówienia za dane prace.”
Odpowiedź:
Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian.
Pytanie 260
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§21 – Wykonawca wnosi o dodanie ust. 20 o następującej treści:
„Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności na normalne zużycie przedmiotu niniejszej Umowy.”

Odpowiedź:
Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian.
Pytanie 261
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§22 ust. 5 – Wykonawca wnosi o wykreślenie sformułowania „i uznania przez
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Zamawiającego za należycie wykonane.”
Odpowiedź:
Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian.
Pytanie 262
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§22 ust. 7 – Wykonawca wnosi o dodanie na końcu ustępu następującego
zdania: „Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy termin realizacji Umowy jest przedłużony wskutek przyczyn
nieleżących po stronie Wykonawcy.”
Odpowiedź:
W tym zakresie Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ dnia 24 lipca 2018r.
Pytanie 263
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§22 ust. 8 – Wykonawca wnosi o zmianę słowa „opóźnienia” na słowo
„zwłoki”.
Odpowiedź:
Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian.
Pytanie 264
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§22 ust. 11 – Wykonawca wnosi o wykreślenie tego ustępu gdyż obowiązek
ten jest niewykonalny.”
Odpowiedź:
Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian.
Pytanie 265
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§22 – Wykonawca wnosi o dodanie jako ust. 14 zapisu na mocy którego
zabezpieczenie należytego wykonania złożone w formie pieniężnej będzie przechowywane na
oprocentowanym rachunku bankowym zgodnie z art. 148 ust. 5 pzp.”
Odpowiedź:
Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian. Obowiązki w tym zakresie określone są w Ustawie.
Pytanie 266
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§23 ust. 4. – Wykonawca wnosi o wykreślenie tego ustępu.”
Odpowiedź:
Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian.
Pytanie 267
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§24 ust. 1 pkt 2 – Wykonawca wnosi o usunięcie sformułowania
„nieterminową realizację” i w jego miejsce wstawienie „zwłokę w terminowej realizacji”.
Odpowiedź:

Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian.
Pytanie 268
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§24 ust. 1 pkt 20 – Wykonawca wnosi o zamianę słowa „opóźnienia” na
„zwłoki”.
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Odpowiedź:
Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian.
Pytanie 269
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§24 ust. 1 pkt 22 – Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu.”
Odpowiedź:
Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian.
Pytanie 270
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§24 ust. 1 pkt 24 – Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu.”
Odpowiedź:
Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian.
Pytanie 271
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§24 ust. 1 pkt 27 – Wykonawca wnosi o usunięcie zapis.”
Odpowiedź:
Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian.
Pytanie 272
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§24 ust. 1 pkt 30 – Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu lub jego modyfikację
poprzez wykreślenie sformułowania „lub mogących mieć wpływ na estetykę lub funkcjonalność
obiektów realizowanych w ramach przedmiotu Umowy także”.
Odpowiedź:
Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian.
Pytanie 273
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§24 ust. 1 pkt 31 – Wykonawca wnosi o zmniejszenie kary umownej do 10%.”
Odpowiedź:
Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian. Kara przewidziana jest dla obu stron w jednakowej
wysokości.
Pytanie 274
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§24 ust. 1 pkt 32 – Wykonawca wnosi o zmianę słowa „opóźnienia” na słowo
„zwłoki”
Odpowiedź:
Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian.
Pytanie 275

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§24 ust. 3 – Wykonawca wnosi o dodanie po sformułowaniu „od Umowy
przez Zamawiającego” sformułowania „lub Wykonawcę”.
Odpowiedź:
Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian.
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Pytanie 276
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§24 – Wykonawca wnosi o dodanie ust. 8 o następującej treści: „Maksymalna
odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy zostaje
przez strony ustalona na 30% wynagrodzenia brutto.”
Odpowiedź:
W tym zakresie zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ dnia 24 lipca 2018 r.
Pytanie 277
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§25 ust. 4 – Wykonawca prosi o wykreślenie zapisu „bez wyznaczania terminu
dodatkowego”
Odpowiedź:
Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian.
Pytanie 278
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§25 ust. 4 pkt 1 i 2 – Wykonawca wskazuje, że zapisy są niezgodne z
przepisami i wnosi o ich wykreślenie.”
Odpowiedź:
W tym zakresie zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w dniu 24 lipca 2018 r.
Pytanie 279
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§25 ust. 4 pkt 5) – Wykonawca wnosi aby odstąpienie z tego tytułu możliwe
było po dokonaniu wezwania Wykonawcy do rozpoczęcia wykonywania prac z wyznaczeniem
dodatkowego, co najmniej 14 dniowego terminu.”
Odpowiedź:
Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian.
Pytanie 280
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§25 ust. 4 pkt 6 - Wykonawca wnosi aby odstąpienie z tego tytułu możliwe
było po dokonaniu wezwania Wykonawcy do podjęcia prac z wyznaczeniem dodatkowego, co najmniej
14 dniowego terminu.”
Odpowiedź:
Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian.
Pytanie 281
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§25 ust. 4 pkt 7 – Wykonawca wnosi aby „opóźnia się” zastąpić „pozostaje w
zwłoce” oraz aby odstąpienie z tego tytułu możliwe było po dokonaniu wezwania Wykonawcy do
podjęcia prac z wyznaczeniem dodatkowego, co najmniej 14 dniowego terminu.”
Odpowiedź:
Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian.

Pytanie 282
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§25 ust. 4 pkt 11 – Wykonawca wnosi aby odstąpienie z tego tytułu możliwe
było po dokonaniu wezwania Wykonawcy do wykonania tego obowiązku z wyznaczeniem
dodatkowego, co najmniej 14 dniowego terminu.”
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Odpowiedź:
Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian.
Pytanie 283
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§25 ust. 8 – Wykonawca prosi aby dodać do tego ustępu pkt 6 w
następującym brzmieniu: „Zamawiający dokona zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za
wykonane do dnia odstąpienia lub rozwiązania Umowy prace oraz odkupi od Wykonawcy wszystkie
materiały i urządzenia, które ten nabył w celu wykorzystania ich przy realizacji Umowy a także w
przypadku gdy odstąpienie lub rozwiązanie Umowy nastąpi z przyczyn innych niż leżące po stronie
Wykonawcy, pokryje wszystkie koszty związane z odstąpieniem lub rozwiązaniem wszystkich umów
podwykonawczych, umów o działo i dostawy.”
Odpowiedź:
Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian.
Pytanie 284
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§25 ust. 9 – Wykonawca prosi aby po słowie „poniesione” dodać
sformułowanie „zasadne i należycie udokumentowane”.
Odpowiedź:
Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian.
Pytanie 285
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§25 ust. 11 – Wykonawca prosi aby w przypadku uwzględnienia uwagi do
§25 ust. 8 wykreślić to postanowienie.”
Odpowiedź:
Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian.
Pytanie 286
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§26 ust. 6 pkt 8 – Wykonawca prosi aby do tego punktu na końcu dodać „Za
takie obiektywne przesłanki strony uważają w szczególności, lecz nie wyłącznie, organizowane mecze,
rozgrywki, treningi i imprezy masowe, w ilości przekraczającej wskazaną w niniejszej Umowie.”
Odpowiedź:
Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian.
Pytanie 287
Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§26 ust. 14 – Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu.”
Odpowiedź:
Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian.
Pytanie 288

Dotyczy zał. 2a do SIWZ: „§ 27 ust. 3 – Wykonawca wskazuje na nieprawidłowe sformułowanie
„likwidacji firmy Wykonawcy” zamiast „likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy.”
Odpowiedź:
W tym zakresie zamawiający dokona modyfikacji SIWZ.
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Pytanie 289
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§2 ust. 1 – Wykonawca wnosi o dodanie w pierwszym zdaniu, przed
dwukropkiem następującego zapisu „i w przypadku kolizji postanowień niżej wymienionych
dokumentów wiążący jest dokument wymieniony wcześniej w poniższym wyliczeniu”
Odpowiedź:
Odpowiedź na to pytania jest analogiczna jak na pytanie 186.
Pytanie 290
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§3 ust. 1 pkt 1) – Wykonawca prosi o wyjaśnienie bowiem z ust. 2 wynika, że
pozwolenie na budowę zostało już uzyskane, Wykonawca prosi o wyjaśnienie kiedy otrzyma istniejące
pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym.”
Odpowiedź:
Zamawiający wskazuje, że w dniu 16 stycznia 2018 r. wydana została decyzja nr 89/16 o pozwoleniu na
budowę, obejmująca swoim zakresem łącznie obszar, na którym mają być zrealizowane zadania
stanowiące przedmiot umowy określonej jako załącznik nr 2a do SIWZ oraz umowy stanowiącej
załącznik nr 2b do SIWZ. Pozwolenie na budowę zostało wydane na rzecz Gminy Miasto Szczecin.
Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. nie posiada odrębnego pozwolenia na budowę w zakresie
zadania stanowiącego przedmiot umowy zał. 2b do SIWZ, stąd też w § 3 ust. 1 pkt 1 znalazł się zapis
wskazujący na konieczność uzyskania na rzecz Zamawiającego (SEC) pozwolenia na budowę w zakresie
niezbędnym do realizacji Zadania. § 3 ust. 2 umowy zał. 2b do SIWZ stanowi uszczegółowienie ww.
obowiązku wskazując, iż w celu uzyskania pozwolenia na budowę na rzecz Zamawiającego (SEC)
konieczna jest w pierwszej kolejności odpowiednia zmiana decyzji nr 89/16, a następnie przeniesienie
tej decyzji w części dotyczącej Zadania na Zamawiającego (SEC) (lub stosownie do wyboru Wykonawcy
przeniesienie istniejącej decyzji w części na Zamawiającego SEC, a następnie jej zmiana). W pozostałej
części odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 187.
Pytanie 291
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§3 ust. 1 pkt 6) – Wykonawca wnosi o wskazanie również maksymalnej liczby
osób, które miałyby zostać przeszkolone,”
Odpowiedź:
Maksymalna liczba osób wynosi 4.
Pytanie 292
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§3 ust. 2 – Wykonawca wskazuje, że w ustępie tym „prawomocna zamienna
decyzja o pozwoleniu na budowę” powinna być użyta w liczbie mnogiej.”
Odpowiedź:
Zamawiający wskazuje, że powyższe zapisy dotyczą konieczności uzyskania wszelkich zamiennych
decyzji o pozwoleniu na budowę, jakie będą konieczne na gruncie umowy.
Pytanie 293

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§3 ust. 4 – Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu. Nakłada on na
Wykonawcę szereg obowiązków których ten na etapie składania oferty i zawierania Umowy nie jest w
stanie przewidzieć. Oznacza to również uprawnienie Zamawiającego do dowolnej zmiany i rozszerzania
Umowy.”
Odpowiedź:
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W powyższym zakresie umowa pozostaje bez zmian.
Pytanie 294
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§4 – Wykonawca prosi o wyjaśnienie na kiedy jest przewidywane zawarcie
Umowy oraz przekazanie placu budowy. Przy braku takich informacji niemożliwe jest oszacowanie czy
zaproponowane terminy są realne do dotrzymania.”
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 190.
Pytanie 295
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§5 ust. 5 – Wykonawca wnosi o wykreślenie drugiego zdania lub jego
modyfikację w następujący sposób „Kwoty wynikające z planu płatności nie mogą przewyższać
rzeczywistych kosztów wykonania określonej części prac, których dotyczy dana pozycja planu
płatności, w tym kosztów mediów, kosztów utrzymania pracowników powiększonych o marżę
Wykonawcy przewidzianą dla danej części prac.” Wykonawca wskazuje na konieczność utrzymywania
pracowników delegowanych do tego zadania ale również bieżących kosztów utrzymania całego
funkcjonującego przedsiębiorstwa Wykonawcy co jest elementem koniecznym dla właściwej realizacji
Umowy. Wykonawca wnosi również o wykreślenia ostatniego zdania tego ustępu jako rażąco
naruszającego zasady współżycia społecznego. W rzeczywistości zapis ten daje uprawnienie do
jednostronnej zmiany umowy oraz modyfikację oferty, która została wybrana jako najkorzystniejsza.”
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 191.

Pytanie 296
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§5 ust. 7 – Wykonawca wskazuje, że uprawnienie wynikające z tego przepisu
jest zbyt dalece idące. Harmonogram zatwierdzany jest przez Zamawiającego i zobowiązanie
Wykonawcy do jego aktualizacji jest działaniem nieuzasadnionym w sytuacji gdy żadne zmiany w
stosunku do zatwierdzonego harmonogramu nie nastąpiły. Jednocześnie stanowi to dodatkowy
obowiązek który może wpłynąć niekorzystnie na termin realizacji prac. Wykonawca wnosi o
wykreślenie tego ustępu lub jego dostosowanie tylko do sytuacji, w których harmonogram realnie
miałby ulec zmianie. Jednocześnie Wykonawca wnosi o wpisanie po słowach „Na każde” słowa
„uzasadnione”. Wykonawca wnosi również o wykreślenie ostatniego zdania jeśli nie zostanie
wykreślony cały ustęp.”
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 192.
Pytanie 297

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§5 ust. 8 – Wykonawca wnosi aby z zdaniu drugim po sformułowaniu
„Wykonawca uwzględni zgłoszone” dodać sformułowanie „zasadne i racjonalne”. Wykonawca
wskazuje również na błąd sformułowania „przekaże Wykonawcy” w sytuacji gdy powinno być
„przekaże Zamawiającemu”.
Odpowiedź:
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Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ dnia 24 lipca 2018 r.
Pytanie 298
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§5 ust. 9 – Wykonawca wnosi aby niniejszym ustęp przybrał następującą
formę: „Odmowa wprowadzenia uzasadnionych w ocenie Wykonawcy zmian w harmonogramie
rzeczowo – finansowym lub nie uwzględnienie, bądź nieterminowe uwzględnienie racjonalnych i
uzasadnionych uwag Zamawiającego, o których mowa w ust. 8, lub niedotrzymanie terminów
wynikających z obowiązującego i zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo –
finansowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy może stanowić (każda z tych
okoliczności oddzielnie) podstawę do odmowy ewentualnego przedłużenia terminu wykonania
Umowy.”
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 194.
Pytanie 299
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§5 ust. 10 – Wykonawca wnosi aby w treści tego ustępu w zdaniu drugim po
sformułowaniu „Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy na piśmie podjęcie – w terminie”
sformułowania „odpowiednim do okoliczności”. Dodatkowo Wykonawca wskazuje, że postanowienia
Umowy w zakresie zobowiązania Wykonawcy do poprawy jakości wykonywania prac poprzez pracę w
dni ustawowo wolne od pracy jest sprzeczne w dalej wskazanym wymaganiem respektowania takich
dni. Wykonawca wnosi więc o wykreślenie w §5 ust. 10 sformułowania „pracę w dni ustawowo wolne
od pracy”).Wykonawca wnosi o zamianę sformułowania „zdaniem Zamawiającego” na sformułowanie
„w uzasadnionej opinii Zamawiającego.”
Odpowiedź:
Postanowienia wzoru umowy pozostają bez zmian.
Pytanie 300
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§ 5 ust. 14 – Wykonawca wnosi o wykreślenie postanowienia zawartego w
tym ustępie w pierwszym zdaniu. Postanowienie to jest niezasadne o ile przewidywany TER nie ulegnie
zmianie wskutek zaistnienia okoliczności, które mogą na zmianę wpłynąć. Pozostawienie zapisu w tej
formie daje Zamawiającemu nieuzasadnione uprawnienie modyfikowania zatwierdzonego TER.
Ewentualnie Wykonawca wnosi o modyfikację tego zapisu poprzez wskazanie okoliczności, które
spowodują, że żądanie aktualizacji TER będzie konieczne a w konsekwencji powstanie uzasadnione
uprawnienie Zamawiającego do żądania takiej zmiany lub chociażby dodania po słowach „od daty
otrzymania” słowa „uzasadnionego”.
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 196.
Pytanie 301

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§ 5 ust. 16 – Wykonawca wnosi o wykreślenie sformułowania „a w przypadku
nieopracowania TER przez Wykonawcę – w oparciu o TER sporządzony przez Zamawiającego według
jego uznania.”
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 197.
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Pytanie 302
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§6 ust. 1 – Wykonawca wskazuje, że w przypadku tak określonego
wynagrodzenia, zmiana wysokości podatku VAT spowoduje niezasadne umniejszenie wynagrodzenia
Wykonawcy, co w konsekwencji może uniemożliwić terminową i właściwą jakościowo realizację
Umowy. Wykonawca wnosi aby nadać temu ustępowi następującą treść: „Wartość wynagrodzenia,
należnego Wykonawcy za prawidłowe wykonanie Umowy, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi: ………. zł
(słownie ……. złotych) i zostanie powiększone o podatek VAT (zwane dalej „wynagrodzeniem”) w
obowiązującej na podstawie właściwych przepisów stawce w dniu wystawienia przez Wykonawcę
kolejnych faktur VAT.”
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 198.
Pytanie 303
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§6 ust. 4 – Wykonawca wnosi o wykreślenie sformułowania „oczyszczenia
placu budowy z niewybuchów i niewypałów” oraz „jak i odkrytych w trakcie ich prowadzenia
(likwidacja „dzikich wysypisk”)” oraz „Wynagrodzenie brutto obejmuje także wszelkie roboty, których
rozmiarów i kosztów nie można było przewidzieć w dniu zawarcia Umowy, a które były konieczne do
wykonania. W celu umożliwienia użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami.”
Odpowiedź:
W powyższym zakresie zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.
Pytanie 304
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§6 ust. 5 – Wykonawca wnosi aby w ostatnim zdaniu po słowie „Umowy”
dodać następujące sformułowanie: „o ile zmiana ta nie wpłynie na ustalone zasady płatności zgodnie
z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo – finansowym, w przeciwnym razie wymagana jest
uprzednia zgoda Wykonawcy, wyrażona na piśmie, w formie aneksu do Umowy.” Płatności ustalone
zgodnie z harmonogramem są istotne w kontekście prawidłowej realizacji Umowy a w szczególności
do zapłaty za materiały i ewentualnych podwykonawców.”
Odpowiedź:
Wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 305
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§6 ust. 6 – Wykonawca prosi aby po pierwszym zdaniu po słowie
„wierzyciela” po przecinku dodać następujące sformułowanie „za wyjątkiem cesji na rzecz banku
finansującego Wykonawcę przy realizacji Umowy lub podmiotu wydającego gwarancję bankową lub
ubezpieczeniową jako gwarancję należytego wykonania Umowy lub usunięcia wad i usterek.” Oraz o
wykreślenie zdania drugiego.”
Odpowiedź:

Brak wskazanej jednostki redakcyjnej umowy. Wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 306
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§ 7 ust. 5 pkt 2 – Wykonawca wnosi aby zamiast „w terminach” wpisać „w
odpowiednich terminach”
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Odpowiedź:
Zapisy umowy pozostają w tym zakresie bez zmian.
Pytanie 307
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§7 ust. 8 – Wykonawca wnosi o usunięcie tego zapisu lub jego modyfikację
w taki sposób, aby zgody Zamawiającego nie wymagała zmiana członków Zespołu Projektantów w
sytuacji gdy Wykonawca zastąpi ich osobami posiadającymi te same uprawnienia i przynajmniej
porównywalne doświadczenie zawodowe.”
Odpowiedź:
Odpowiedź jak na pytanie nr 202.
Pytanie 308
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§7 ust. 3 - Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu poprzez dodanie
następującego sformułowania po pierwszym zdaniu po przecinku „,Przedstawiciel Wykonawcy nie
będzie jednak uprawniony do zmiany Umowy oraz uznawania jakichkolwiek roszczeń Zamawiającego
względem Wykonawcy i zwalniania z długu”. Tego rodzaju uprawnienie powinno przysługiwać
wyłącznie Wykonawcy i jego zarządowi/zarządom.”
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest analogiczna jak na pytanie 203.
Pytanie 309
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§7 ust. 10 – Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu tak aby był zobowiązany
przekazywać Zamawiającemu kopie dokumentów.”
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest analogiczna jak na pytanie 206.
Pytanie 310
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§7 ust. 12 pkt 1 - Wykonawca wnosi aby zamiast „w terminach” wpisać „w
odpowiednich terminach”
Odpowiedź:
Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.
Pytanie 311
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§7 ust. 21 pkt 1) – Wykonawca wnosi aby zmodyfikować zapis w taki sposób,
aby nie był zobowiązany przy przekazywaniu umów ujawniać również umówionego wynagrodzenia
zważywszy na fakt, że stanowi to tajemnicę przedsiębiorstwa.”
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 209.

Pytanie 312
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§8 ust. 1 – Wykonawca wnosi o dodanie pkt 5 o następującym brzmieniu „5)
współpracy z Wykonawcą przy realizacji Umowy, w szczególności do niezwłocznego opracowywania,
opiniowania, uzgadniania, akceptowania itp. Dokumentów które tego zgodnie z Umową lub przepisami
prawa wymagają. Ilekroć Zamawiający nie wykona ww. obowiązków w terminie 7 dni uznaje się, że
dokumenty zostały przez niego zaakceptowane, zaopiniowane pozytywnie i uzgodnione, z Strona | 30
zastrzeżeniem dokumentów dla których Umowa lub przepisy prawa przewidują dłuższy termin.”
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 210.
Pytanie 313
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§8 ust. 4 – Wykonawca wnosi o dodanie na końcu tego ustępu następującego
zapisu: „W takim przypadku Wykonawcy będzie przysługiwać roszczenie o podwyższenie należnego
mu wynagrodzenia, w szczególności o koszty realizacji robót w tym koszty utrzymania pracowników i
placu budowy przez czas dłuższy niż przewidziany w harmonogramie rzeczowo – finansowym oraz o
marżę na zasadach rynkowych a także o koszty materiałów, które będą zastosowane w związku z takim
poleceniem Zamawiającego.”
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 211.
Pytanie 314
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§9 ust. 1 – Wykonawca wnosi aby po sformułowaniu „sztuki budowlanej”
dodać sformułowanie „obowiązującymi w dniu zawarcia Umowy”.
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 212.
Pytanie 315
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§ 9 ust. 2 pkt 5 – Wykonawca wnosi o jego wykreślenie.”
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 213.
Pytanie 316
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§9 ust. 2 pkt 23 – Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu. Dbałość o murawę
i inne wymienione w kwestionowanym postanowieniu obiekty nie jest elementem postępowania
przetargowego. Wykonawca może zobowiązać się do udostępnienia tych obiektów upoważnionym
osobom oraz do naprawienia ewentualnych szkód spowodowanych na tych obiektach przez
Wykonawcę.”
Odpowiedź:
Zapisy wzoru umowy w tym zakresie pozostają bez zmian. Zamawiający wskazuje, że konieczność
pielęgnacji zieleni nasadzonej przez wykonawcę i boisk piłkarskich wykonanych przez wykonawcę
wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.
Pytanie 317

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§9 ust. 2 pkt 30 tiret piąte – Wykonawca wnosi o wykreślenie
postanowienia.”
Odpowiedź:
Odpowiedź przy pytaniu 216.
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Pytanie 318
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§9 ust. 2 pkt 31 – Wykonawca wnosi i wykreślenie sformułowania „a także
nieodpłatne ich udostępnianie na wniosek Zamawiającego złożony w tym okresie, w tym przez
sporządzanie nieodpłatnie kopii całości powyższego archiwum”. Ewentualnie Wykonawca wnosi aby
czynności w tym sformułowaniu ujęte były wykonywane odpłatnie.”
Odpowiedź:
W tym zakresie zapisy umowy pozostają bez zmian.
Pytanie 319
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§10 ust. 2 – Wykonawca wnosi o dodanie po słowach „obowiązującymi
przepisami prawa” sformułowania „w dniu zawarcia niniejszej Umowy”
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 217.

Pytanie 320
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§10 ust. 3 – Wykonawca wnosi o wyjaśnienie zapisu, w szczególności jego
celu i znaczenia dla obowiązków Wykonawcy.
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 218.
Pytanie 321
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§10 ust. 5 – Wykonawca wskazuje na sprzeczność tego zapisu z §8 ust. 4.”
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 220.
Pytanie 322
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§10 ust. 7 – Wykonawca wnosi o zmianę drugiego zdania i nadanie mu
następującego brzmienia: „Na poleceni Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca
zobowiązany jest uwzględnić zgłoszone i uzasadnione i racjonalne uwagi lub zastrzeżenia i dokonać
stosownych poprawek w opracowywanej dokumentacji.”
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 221.
Pytanie 323
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§13 ust. 4 – Wykonawca wnosi o dodanie na końcu zdania, po przecinku,
następującego sformułowania: „,a które zostały Zamawiającemu wydane.”
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 222.

Pytanie 324
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§13 ust. 7 – Wykonawca wnosi o dodanie po pierwszym zdaniu po przecinku
następującego sformułowania „pod warunkiem zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy
wynagrodzenia za ten wykonany element.”
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Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 223.
Pytanie 325
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§13 ust. 10 – Wykonawca wnosi o wykreślenie tego postanowienia.”
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 224.
Pytanie 326
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§14 ust. 1 pkt 12) – Wykonawca wnosi aby sformułowanie „w terminach”
zastąpić sformułowaniem „w odpowiednich terminach.”
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 225.
Pytanie 327
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§14 ust. 1 pkt 13 – Wykonawca wnosi aby sformułowanie „na wniosek”
zastąpić sformułowaniem „na uzasadniony wniosek.”
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 226.
Pytanie 328
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§14 ust. 4 – Wykonawca wnosi o zmodyfikowanie zapisu poprzez wskazanie,
że obowiązek ten będzie wypełniony jeśli obecny na placu budowy będzie co najmniej jeden członek
Zespołu Nadzoru Autorskiego.”
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 227.
Pytanie 329
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§15 ust. 2 pkt. 13 – Wykonawca wskazuje, że takie rozwiązanie wymagać
będzie zgody wszystkich osób, które znajdą się w obrębie monitoringu.”
Odpowiedź:
Wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 330
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§15 ust. 2 pkt. 11 – Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu poprzez dodanie
po słowie „urządzeń” słowa „Wykonawcy”.
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 229.

Pytanie 331
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§15 ust. 2 pkt. 12 - Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu poprzez dodanie
po słowie „mienia” słowa „Wykonawcy”.
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 230.
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Pytanie 332
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§15 ust. 2 pkt 24 – Wykonawca wnosi o wykreślenie następujących
sformułowań „budzących wątpliwość” oraz „w szczególności.”
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 231.
Pytanie 333
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§15 ust. 2 pkt 37 – Wykonawca wnosi o dodanie przed słowem „żądanie”
słowa „uzasadnione.”
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 232.
Pytanie 334
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§15 ust. 2 pkt 39 – Wykonawca wnosi o dodanie na końcu postanowienia
następującego sformułowania „zgodnie z harmonogramem przeglądów stanowiącym załącznik do
niniejszej Umowy.”
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 233.
Pytanie 335
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§15 ust. 2 pkt 40 – Wykonawca wnosi o zastąpienie sformułowania
„wskazanym przez Zamawiającego” na sformułowanie „wynikającym w niniejszej Umowy”.
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 234.
Pytanie 336
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§15 ust. 2 pkt 35 – Wykonawca wnosi o wyjaśnienie kiedy nastąpi przejęcie
obiektu do użytkowania przez Zamawiającego.”
Odpowiedz:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 235.
Pytanie 337
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§16 ust. 6 – Wykonawca wnosi o modyfikację tego postanowienia w taki
sposób aby Pogoń Szczecin S.A. zobowiązana była do uprzątnięcia obiektu po organizacji imprezy
masowej, treningów lub meczu i przywrócenia terenu do stanu poprzedniego.”
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 236.

Pytanie 338
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§16 ust. 8 – Wykonawca wnosi o dodanie na końcu tego ustępu
następującego zdania: „W przypadku gdy nieprzewidziany kalendarz imprez, treningów, meczy i
rozgrywek, wpłynie na przedłużenie okresu realizacji Umowy, Zamawiający zobowiązany jest wyrazić
zgodę na zmianę harmonogramu rzeczowo – finansowego i TER, w tym terminów realizacji
poszczególnych Kamieni Milowych oraz przyznać Wykonawcy wynagrodzenie związane z dłuższym Strona | 34
okresem realizacji Umowy, w szczególności w wysokości odpowiadającej co najmniej poniesionym
kosztom utrzymania placu budowy i pracowników i podwykonawców delegowanych do realizacji
Umowy, powiększone o marżę Wykonawcy w wysokości odpowiadającej cenom rynkowym.”
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 237.
Pytanie 339
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§16 ust. 9 – Wykonawca wnosi i zmianę trzydniowego na czternastodniowy
termin na informowanie o organizacji imprezy masowej.”
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 238.
Pytanie 340
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§16 ust. 9 pkt 3 – Wykonawca wnosi o dodanie po sformułowaniu „przepisów
prawa” sformułowania „obowiązującego w dniu zawarcia Umowy”.
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 239.
Pytanie 341
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§16 ust. 9 pkt 5 – Wykonawca wnosi o zmianę zapisu poprzez dodanie
zobowiązania Zamawiającego do pokrycia dodatkowych kosztów zwiększonej ochrony jeśli będą one
konieczne.”
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 240.
Pytanie 342
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§16 ust. 15 – Wykonawca wnosi o dodanie po słowie „szkody” następującego
sformułowania „będące następstwem działania lub zaniechania Wykonawcy, a”
Odpowiedź:
Brak jednostki redakcyjnej wskazanej przez Wykonawcę. Wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 343
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§17 ust. 2 – Wykonawca wnosi o dodanie po słowach „Prawo budowlane”
sformułowania „obowiązującego w dniu zawarcia niniejszej Umowy”.
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 242.
Pytanie 344

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§17 ust. 7 – Wykonawca wnosi o dodanie na końcu ustępu następującego
zdania: „Jeśli przeprowadzone badania wykażą, że materiały spełniają normy i wymagania, koszt
przeprowadzenia badań zostanie Wykonawcy zwrócony przez Zamawiającego z terminie 14 dni od dnia
doręczenia wezwania do zapłaty.”
Odpowiedź:
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Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 243.
Pytanie 345
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§18 ust. 6 pkt 4) – Wykonawca wnosi o zmianę terminu uregulowania
wynagrodzenia z 14 na 30 dni.”
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 244.
Pytanie 346
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§18 ust. 7 pkt. 5 – Wykonawca wskazuje, że zapis jest niezgodny z przepisami
i wnosi o jego wykreślenie.”
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 245.
Pytanie 347
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§18 ust. 10 – Wykonawca wnosi o dodanie jako ostatniego zdania
następującego zapisu: „ Zamawiający nie może wnieść sprzeciwu jeśli umowa taka jest zgodna z
wcześniej zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem.”
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 246.
Pytanie 348
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§18 ust. 16 – Wykonawca wnosi o dodanie po sformułowaniu
„potwierdzające dokonanie na ich rzecz zapłaty” słowa „wymagalnego”.
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 247.
Pytanie 349
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§18 ust. 17 – Wykonawca wnosi o dodanie po sformułowaniu „w przypadku”
słowa „nieuzasadnionego” a także na koniec ustępu po przecinku następującego sformułowania „co
oznacza, że nie zapłacił w terminie prawidłowo wystawionej w rozumieniu umowy podwykonawczej
faktury VAT Podwykonawcy w terminie i na zasadach zgodnych z umową podwykonawczą.”
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 248.
Pytanie 350
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§18 ust. 27 – Wykonawca wnosi o modyfikację postanowienia w ten sposób,
aby wskazać, że wystarczającym poświadczeniem za zgodność z oryginałem jest poświadczenie

dokonane przez Wykonawcę, bez konieczności udziału np. notariusza co jest niejasne w kontekście
zaproponowanego przez Zamawiającego zapisu.”
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 249.
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Pytanie 351
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§ 19 ust. 2 – Wykonawca wnosi o dodanie uprawnienia Wykonawcy na mocy
którego Wykonawca w przypadku nieuzasadnionego uchylania się Zamawiającego od podjęcia
czynności odbiorowych, uprawniony będzie do samodzielnego dokonania odbioru.”
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 250.
Pytanie 352
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§19 ust. 3 – Wykonawca wnosi o dodanie na końcu postanowienia zapisu „W
przypadku takich robót Zamawiający nie jest uprawniony do odmowy odbioru robót.”
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 251.
Pytanie 353
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§19 ust. 11 i 12 – Wykonawca wnosi o zmianę terminu 14 dni na 7 dni.
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 252.
Pytanie 354
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§19 ust. 16 i 17 – Wykonawca wnosi o wskazanie terminu odbiorów.
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 253.
Pytanie 355
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§19 ust. 19 pkt 1 – Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu w nawiasie.
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 254.
Pytanie 356
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§20 ust. 2 – Wykonawca wnosi o dodanie na końcu postanowienia po
przecinku następującego sformułowania „chyba że Zamawiający niezasadnie nie przystąpi do
czynności odbiorowych, wówczas wystarczy protokół odbioru podpisany wyłącznie przez
Wykonawcę.”
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 255.
Pytanie 357
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§20 ust. 7 pkt 1 i 2 - Wykonawca wnosi o dodanie na końcu postanowienia
po przecinku następującego sformułowania „chyba że Zamawiający niezasadnie nie przystąpi do

czynności odbiorowych, wówczas wystarczy protokół odbioru podpisany wyłącznie przez
Wykonawcę.”
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 256.
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Pytanie 358
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§20 ust. 9 – Wykonawca wnosi o wskazanie w jakich przypadkach
Zamawiający uprawniony będzie do kontroli dokumentów oraz o określenie terminu kontroli.
Jednocześnie Wykonawca wnosi o dodanie zapisu, że bezsporna część wynagrodzenia będzie
wypłacona niezależnie od przeprowadzanej kontroli.
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 257.
Pytanie 359
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§21 ust. 6 – Wykonawca wnosi o dodanie na końcu postanowienia
następującego sformułowania „po uprzedniej akceptacji podmiotu mającego zrealizować
wykonawstwo zastępcze jako podmiotu posiadającego odpowiednie uprawnienia a także ceny takiego
wykonawstwa, o ile miałyby one być wyższe niż ceny wynikające z oferty Wykonawcy złożonej w
postępowaniu o udzielenie za mówienia za dane prace.”
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 258.
Pytanie 360
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§21 ust. 13 - Wykonawca wnosi o dodanie na końcu postanowienia
następującego sformułowania „po uprzedniej akceptacji podmiotu mającego zrealizować
wykonawstwo zastępcze jako podmiotu posiadającego odpowiednie uprawnienia a także ceny takiego
wykonawstwa, o ile miałyby one być wyższe niż ceny wynikające z oferty Wykonawcy złożonej w
postępowaniu o udzielenie za mówienia za dane prace.”
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 259.
Pytanie 361
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§21 – Wykonawca wnosi o dodanie ust. 20 o następującej treści:
„Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności na normalne zużycie przedmiotu niniejszej Umowy.”
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 260.
Pytanie 362
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§22 ust. 5 – Wykonawca wnosi o wykreślenie sformułowania „i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane.”
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 261.
Pytanie 363

Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§22 ust. 7 – Wykonawca wnosi o dodanie na końcu ustępu następującego
zdania: „Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy termin realizacji Umowy jest przedłużony wskutek przyczyn
nieleżących po stronie Wykonawcy.”
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 262.
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Pytanie 364
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§22 ust. 8 – Wykonawca wnosi o zmianę słowa „opóźnienia” na słowo
„zwłoki”.
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 263.
Pytanie 365
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§22 ust. 11 – Wykonawca wnosi o wykreślenie tego ustępu gdyż obowiązek
ten jest niewykonalny.”
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 264.
Pytanie 366
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§22 – Wykonawca wnosi o dodanie jako ust. 14 zapisu na mocy którego
zabezpieczenie należytego wykonania złożone w formie pieniężnej będzie przechowywane na
oprocentowanym rachunku bankowym zgodnie z art. 148 ust. 5 pzp.”
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 265.
Pytanie 367
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§23 ust. 4. – Wykonawca wnosi o wykreślenie tego ustępu.”
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 266.
Pytanie 368
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§24 ust. 1 pkt 2 – Wykonawca wnosi o usunięcie sformułowania
„nieterminową realizację” i w jego miejsce wstawienie „zwłokę w terminowej realizacji”.
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 267.
Pytanie 369
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§24 ust. 1 pkt 20 – Wykonawca wnosi o zamianę słowa „opóźnienia” na
„zwłoki”.
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 268.
Pytanie 370
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§ 24 ust. 1 pkt 22 – Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu”

Odpowiedz:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 269.
Pytanie 371
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§24 ust. 1 pkt 24 – Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu
Odpowiedz:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 270.
Pytanie 372
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§24 ust. 1 pkt 27 – Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu.
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 271.
Pytanie 373
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§24 ust. 1 pkt 30 – Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu lub jego modyfikację
poprzez wykreślenie sformułowania „lub mogących mieć wpływ na estetykę lub funkcjonalność
obiektów realizowanych w ramach przedmiotu Umowy także”.
Odpowiedź:
Brak zapisów o jakich mowa w pytaniu. Wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 374
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§24 ust. 1 pkt 31 – Wykonawca wnosi o zmniejszenie kary umownej do 10%.”
Odpowiedź:
Kara przewidziana w zapisie umowy jest niższa niż wskazywana w pytaniu. Wzór umowy pozostaje bez
zmian.
Pytanie 375
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§24 ust. 1 pkt 32 – Wykonawca wnosi o zmianę słowa „opóźnienia” na słowo
„zwłoki”
Odpowiedź:
Brak jednostki redakcyjnej umowy, o jakiej mowa w pytaniu. Wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 376
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§24 ust. 3 – Wykonawca wnosi o dodanie po sformułowaniu „od Umowy
przez Zamawiającego” sformułowania „lub Wykonawcę”.
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 275.
Pytanie 377
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§24 – Wykonawca wnosi o dodanie ust. 8 o następującej treści: „Maksymalna
odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy zostaje
przez strony ustalona na 30% wynagrodzenia brutto.
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 276.
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Pytanie 378
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§25 ust. 4 – Wykonawca prosi o wykreślenie zapisu „bez wyznaczania terminu
dodatkowego”
Odpowiedź:
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Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 277.
Pytanie 379
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§25 ust. 4 pkt 1 i 2 – Wykonawca wskazuje, że zapisy są niezgodne z
przepisami i wnosi o ich wykreślenie.
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 278.
Pytanie 380
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§25 ust. 4 pkt 5) – Wykonawca wnosi aby odstąpienie z tego tytułu możliwe
było po dokonaniu wezwania Wykonawcy do rozpoczęcia wykonywania prac z wyznaczeniem
dodatkowego, co najmniej 14 dniowego terminu.
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 279.
Pytanie 381
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§25 ust. 4 pkt 6 - Wykonawca wnosi aby odstąpienie z tego tytułu możliwe
było po dokonaniu wezwania Wykonawcy do podjęcia prac z wyznaczeniem dodatkowego, co najmniej
14 dniowego terminu.”
Odpowiedz:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 280.
Pytanie 382
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§25 ust. 4 pkt 7 – Wykonawca wnosi aby „opóźnia się” zastąpić „pozostaje
w zwłoce” oraz aby odstąpienie z tego tytułu możliwe było po dokonaniu wezwania Wykonawcy do
podjęcia prac z wyznaczeniem dodatkowego, co najmniej 14 dniowego terminu.”
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 281.
Pytanie 383
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§25 ust. 4 pkt 11 – Wykonawca wnosi aby odstąpienie z tego tytułu możliwe
było po dokonaniu wezwania Wykonawcy do wykonania tego obowiązku z wyznaczeniem
dodatkowego, co najmniej 14 dniowego terminu.”
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 282.
Pytanie 384
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§25 ust. 8 – Wykonawca prosi aby dodać do tego ustępu pkt 6 w
następującym brzmieniu: „Zamawiający dokona zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za

wykonane do dnia odstąpienia lub rozwiązania Umowy prace oraz odkupi od Wykonawcy wszystkie
materiały i urządzenia, które ten nabył w celu wykorzystania ich przy realizacji Umowy a także w
przypadku gdy odstąpienie lub rozwiązanie Umowy nastąpi z przyczyn innych niż leżące po stronie
Wykonawcy, pokryje wszystkie koszty związane z odstąpieniem lub rozwiązaniem wszystkich umów
podwykonawczych, umów o działo i dostawy.”
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Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 283.
Pytanie 385
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§25 ust. 9 – Wykonawca prosi aby po słowie „poniesione” dodać
sformułowanie „zasadne i należycie udokumentowane”.
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 284.
Pytanie 386
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§25 ust. 11 – Wykonawca prosi aby w przypadku uwzględnienia uwagi do
§25 ust. 8 wykreślić to postanowienie.”
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 285.
Pytanie 387
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§26 ust. 6 pkt 8 – Wykonawca prosi aby do tego punktu na końcu dodać „Za
takie obiektywne przesłanki strony uważają w szczególności, lecz nie wyłącznie, organizowane mecze,
rozgrywki, treningi i imprezy masowe, w ilości przekraczającej wskazaną w niniejszej Umowie.”
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 286.
Pytanie 388
Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§26 ust. 14 – Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu.”
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 287.
Pytanie 389
„Dotyczy zał. 2b do SIWZ: „§ 27 ust. 3 – Wykonawca wskazuje na nieprawidłowe sformułowanie
„likwidacji firmy Wykonawcy” zamiast „likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy.”
Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie jest taka, jak na pytanie 288.
Pytanie 390
Dotyczy Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży „W projekcie architektury dotyczącym fasady
aluminiowej brak informacji o lokalizacji oraz ilości okien odchylno – wysuwnych. Prosimy o informacje
uzupełniające.”
Odpowiedź:
Wszystkie okna uchylne, w projektowanym podziale stolarki , systemowe

parter:
pom. 0.8, 0.11, 0.19, 0.22, 0.24, 0.26 -pom. szatniowe po 1 oknie na pomieszczenie - 6 szt.
pom. 0.12, 0.27 - pokoje trenerów po 1 oknie - 2 szt.
pom. 0.32 - pokój trenerów – 3 szt.
pom. 0.35 - opieka medyczna – 1 szt.
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piętro:
pom. 1.7 sala konferencyjna – 2 szt.
pom. 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 i 1.12 – pok. koordynatorów i pok. prezesa – po 1 oknie na pomieszczenie – 5
szt.
pom. 1.13 – sala konf. - 2 szt.
pom. 1.14 – pom. Fizjoterapii – 1 szt.
pom. 1.22 – sala ćwiczeń – 4 szt.
pom. 1.23 – siłownia – 4 szt.
pom. 1.24 – świetlica – 2 sz.
pom. 1.25 – kawiarnia – 6 szt.
Rozmieszczenie okien do konsultacji z projektantem architektury.
Pytanie 391
Dotyczy Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży „W projekcie architektury brak informacji w zakresie
wskazania powierzchni na elewacji na której ma być wykonana termoizolacja z wykonaniem tynku
mineralnego malowanego farbą silikonową (PFU – 2,3,9,6 pkt.A/c). Prosimy o uzupełnienie.”
Odpowiedź:
Tynk mineralny malowany farbą silikonową jest na stropie wejścia – osie E,F/1 w parterze, na piętrze
na zadaszeniu tarasu przy kawiarni- osia A-C/16-17.
Pytanie 392
Dotyczy Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży „Prosimy o informacje o zakresie wyposażenia
pomieszczeń w rolety wewnętrzne oraz stopnia zaciemnienia wybranych pomieszczeń.”
Odpowiedź:
Rolety wewnętrzne były elementem PB CSDiM. Zaprojektowano żaluzje poziome we wszystkich
pomieszczeniach na piętrze, na parterze tylko w pomieszczeniach trenerów i punkcie opieki
medycznej- pom. 0.12, 0.27, 0.32, 0.35. rolety wewnętrzne zgodnie z tabelą pomieszczeń CSDiM
Punktem wyjściowym do projektu wykonawczego są zapisy tabeli zawartej w pkt 3.4.7.1 pkt A 1 opisu
do Projektu Budowlanego budynku CSDiM gdzie zawarto opis: „Pomieszczenia będą chronione przed
promieniowaniem słonecznym poprzez zastosowanie wewnętrznych elementów przesłaniających tj.
rolety i żaluzje o współczynniku redukcji promieniowania fc mniejszym niż 0,5.
Pytanie 393
Dotyczy Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży „Przekrój A-A ( rys. 06 architektura) – prosimy o
określenie gdzie należy wykonać warstwy posadzkowe określone jako przegroda pozioma A2.”
Odpowiedź:
Przegroda pozioma A2 zgodnie z zestawieniem warstw to podłoga na gruncie wykończona płytką
gresową lub terakotą. Lokalizując przegrody poziome należy posiłkować się rzutem budynku. Znacznik

A2 na przekroju należy zastąpić znacznikiem A1 . -W tym zakresie Zamawiający dokonał modyfikacji w
dniu 10 sierpnia 2018r.
Pytanie 394
Dotyczy Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży „Na przekroju A-A architektura zarówno w warstwach
A1 oraz A2 widnieje na gruncie warstwa podłoża z piasku. Natomiast w zestawieniu warstw Strona | 43
przekrojowych (rys. AR-18) w przegrodzie poziomej A1 podłoże z piasku nie występuje. Prosimy o
zajęcie stanowiska.”
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał w tym zakresie modyfikacji SIWZ dnia 10 sierpnia 2018r.
Pytanie 395
Dotyczy Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży „W opisie do projektu budowlanego na str.57 pkt.
3,4,6,4,6 wskazano grubość płyty żelbetowej na gruncie 18 cm. A w wykazie przegród poziomych A!
Wskazano grubość 20 cm. Która informacja jest właściwa.”
Odpowiedź:
Grubość płyty żelbetowej wg projektu konstrukcji 18cm. Ostateczną grubość płyty należy
zaprojektować na etapie projektu wykonawczego z uwzględnieniem warstw wykończeniowych w
poszczególnych pomieszczeniach.
Pytanie 396
Dotyczy Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży „Ściana gr.24 cm w osi 3 na odcinku A-G w projekcie
konstrukcji jest ścianą żelbetową a w projekcie architektury jest ścianą murowaną. Prosimy o zajęcie
stanowiska.”
Odpowiedź:
Według rysunku konstrukcji.
Pytanie 397
Dotyczy Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży „Generalnie niespójny i sprzeczny jest projekt
architektury i konstrukcji w zakresie wykonania ścian nośnych (silka czy żelbet) oraz lokalizacji części
słupów żelbetowych w ścianach zewnętrznych. Który projekt jest obowiązujący.”
Odpowiedź:
Obowiązujący jest projekt konstrukcji.
Pytanie 398
Dotyczy Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży „W pomieszczeniu 0,70 na parterze zlokalizowano komin
trzykanałowy dla wentylacji grawitacyjnej. Jednak na rzucie dachu komin nie występuje. Proszę
wskazać sposób wykończenia komina ponad dachem oraz rzędną do jakiej ma być wyprowadzony.”
Odpowiedź:
Należy zastosować nasady kominowe z pvc lub stali ocynkowanej wyprowadzone 50 cm powyżej
poziomu połaci dachowej
Pytanie 399

Dotyczy Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży „Punkt 2.3.9.6. K d) PFU opisuje podłogę techniczną w
pomieszczeniu serwerowni. Proszę wskazać lokalizację tego pomieszczenia.”
Odpowiedź:
Pomieszczenie nr 0.71 - pomieszczenie techniczne.
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Pytanie 400
Dotyczy Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży „Brak Projektu Budowlanego wewnętrznych instalacji
sanitarnych. Prosimy o udostępnienie.”
Odpowiedź:
Projekt zostanie dodany do dokumentacji przetargowej w ramach modyfikacji nr 4 treści SIWZ.
Pytanie 401
Dotyczy Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży „Brak okna w pomieszczeniu odnowy biologicznej (rzut
pierwszego piętra), natomiast na rysunku elewacji południowej zaprojektowano fasadę o szerokości
2,68 m”.
Odpowiedź:
Wykonać zgodnie z rysunkiem elewacji.
Pytanie 402
Dotyczy Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży „Drzwi uniwersalne obiektowe stalowe, bezklasowe brak informacji w jakich pomieszczeniach należy zamontować takie drzwi. Prosimy o uzupełnienie.”
Odpowiedź:
Drzwi uniwersalne obiektowe stalowe należy zamontować w szatniach na kond. +1 oraz zgodnie z
tabelą pomieszczeń.
Pytanie 403
Dotyczy Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży „Brak informacji o lokalizacji, wymiarach i ilości okien w
fasadzie zewnętrznej budynku. Prosimy o informację uzupełniającą.”
Odpowiedź:
Stolarka okienna i fasadowa jest pokazana na rysunkach rzutów w dokładności projektu budowlanego.
Pytanie 404
Dotyczy Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży „Prosimy o informację na temat lokalizacji oraz rodzaju
tkaniny rolet wewnętrznych ( w zależności od konieczności stopnia zacienienia).”
Odpowiedź:
Lokalizacja zgodnie z tabelą – zestawienie pomieszczeń. Charakterystyka zgodnie z pkt 2.3.9.6.lit P.
Współczynnik redukcji promieniowania fc mniejszym niż 0,5.
Pytanie 405
Dotyczy Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży „Brak danych o konstrukcji oraz wykończeniu biegu
schodowego (zejście do węzła sanitarno - magazynowego pod trybuną). Prosimy o informacje
uzupełniające.”
Odpowiedź:

Wykonać jako żelbetowe wylewane, wykończone antypoślizgowo. Zamawiający dokonał w tym
zakresie modyfikacji SIWZ dnia 10 sierpnia 2018 r.
Pytanie 406
Dotyczy Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży „Brak wytycznych o sposobie wykończenia muru
oporowego przy zapleczu socjalno - magazynowym pod trybuną. Prosimy o informacje Strona | 45
uzupełniające.”
Odpowiedź:
Mury oporowe wykonać jako prefabrykaty żelbetowe w jakości betonu wg pkt. 2.3.9.1.A.a tiret 5.
Pytanie 407
Dotyczy Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży „Ściana SC-1 w pobliżu osi “1” jest ocieplona wełną
mineralną od strony zewnętrznej, natomiast strop na całej długości w/w ściany ocieplony jest od
strony wewnętrznej pomieszczenia. Te izolacje na całej ścianie o długości 25,14 mnie są połączone,
rozdziela je lity żelbet na rzędnej + 2,61 m, niczym nie izolowany termicznie, wystawiony na działanie
niskich temperatur. Analogiczna sytuacja jest na dwóch ścianach zewnętrznych prostopadłych do
w/w ściany (w osi “O” oraz “A’'”) na wysokości stropu schodkowego na całej długości tych ścian.
Podobna sytuacja jest z ociepleniem ściany w osi “2”, która jest ocieplona od strony wewnętrznej
wełną mineralną. ta izolacja nie jest połączona z izolacją na ścianach poprzecznych ( w osiach “A” i
“O”). W tym przypadku istnieje mostek termiczny na obydwóch końcach ściany w osi “2”, na całym
pionowym odcinku połączenia tej ściany ze ścianami w osi “A” i “O”.”
Odpowiedź:
Wykonawca ma opracować projekt wykonawczy zgodnie z PFU, obowiązującymi przepisami i
zasadami projektowania w sposób eliminujący mostki termiczne.
Pytanie 408
Dotyczy Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży „Właściwym rozwiązaniem jest wykonanie izolacji
termicznej w całości po zewnętrznej stronie ścian i stropodachu schodkowego. Ażeby to wykonać
należy obniżyć stropodach schodkowy o grubość warstw izolacyjnych, aby na tak wykonanej
przegrodzie izolacyjnej ułożyć prefabrykaty żelbetowe trybun z nawiązaniem do trybun ułożonych
poza kubaturą pomieszczeń sanitarno-magazynowych. Jako izolację termiczną należy zastosować
odpowiednio twardy styropian lub szkło piankowe oraz ułożyć 2x papę termozgrzewalną. Takie
rozwiązanie gwarantuje optymalne wyizolowanie termiczne i szczelność powłoki
przeciwwilgociowej.”
Odpowiedź:
Wykonawca ma opracować projekt wykonawczy zgodnie z PFU, obowiązującymi przepisami i
zasadami projektowania w sposób eliminujący mostki termiczne.
Pytanie 409
Dotyczy Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży „Brak wytycznych o sposobie wykończenia ścian
fundamentowych SF-04 na odcinku ponad terenem oraz wykonania zabudowy powyżej tych ścian do
wysokości zadaszenia nad trybuną. Dotyczy elewacji północno – wschodniej i południowo –
zachodniej (rys nr.AR-11). Prosimy o informacje uzupełniające.”
Odpowiedź:

Okładziny zgodnie z opisem 2.3.9.4.D z odesłaniem do pkt 2.3.9.1.A.a PFU.
Pytanie 410
Dotyczy Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży „Brak danych o konstrukcji balustrad oraz lokalizacji na
rysunkach umożliwiającej określenia zakresu prac. Prosimy o informacje uzupełniające.”
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Odpowiedź:
Zgodnie z pkt 2.3.9.4.B.e PFU.
Pytanie 411
Dotyczy Trybuny przy boisku nr 3 „Brak opisu przegród poziomych i pionowych w węźle sanitarnym
pod trybuną. Prosimy o uzupełnienie.”
Odpowiedź:
W projekcie budowlanym budynku CSDiM scharakteryzowano przegrody wewnętrzne i zewnętrzne
na rysunku rzutów oraz w opisie warstw przekrojowych. Informację uzupełniającą zawarto w opisie
PFU w pkt. 2.3.9.7.
Pytanie 412
Dotyczy Trybuny przy boisku nr 3 „Prosimy o informację na temat sposobu wentylowania węzła WC
pod trybuną.”
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ w dniu 10 sierpnia 2018 r.
Pytanie 413
Dotyczy Trybuny przy boisku nr 3 „Prosimy o informację na temat rodzaju elewacji węzła sanitarnomagazynowego pod trybuną oraz grubości izolacji termicznej w wełny mineralnej.”
Odpowiedź:
Według pkt 2.3.9.7. opisu PFU.
Pytanie 414
Dotyczy Trybuny przy boisku nr 3 „Prosimy o informację na temat przegród pionowych i poziomych
ścian zewnętrznych poniżej poziomu terenu dotyczącym węzła sanitarno-magazynowego pod
trybunami.”
Odpowiedź:
Ściana żelbetowa izolowana termicznie polistyrenem ekstrudowanym o grubości min. 10cm.
Hydroizolację wykonać zgodnie z zaleceniami projektu budowlanego konstrukcji.
Pytanie 415
„Trybuna przy boisku nr 2 – brak projektu budowlanego. Prosimy o uzupełnienie.”
Odpowiedź:
Wykonawca w ramach przedmiotu umowy ma opracować kompletną dokumentację techniczną i
uzyskać wszelkie pozwolenia zgodnie z § 3 ust. 3 ppkt. B załącznika 2a do SIWZ.

Pytanie 416
„Piłkochwyty – z uwagi na nieprecyzyjne określenie lokalizacji piłkochwytów na rysunku 01 do
którego odwołuje się PFU, proszę o sprecyzowanie ich lokalizacji.”
Odpowiedź:
Lokalizacja piłkochwytów - zgodnie z rysunkiem 01 załączonym do PFU, projektem budowlanym
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stanowiącym załącznik nr 14 do PFU i treścią modyfikacji SIWZ z dnia 10 sierpnia 2018r.
Pytanie 417
Dotyczy zewnętrznych instalacji wod.-kan. „W projekcie "Zewnętrzne instalacje wodociągowe Przyłącza Zewnętrzne instalacje kanalizacyjne -Przyłącza TOMI d 1 na rysunku nr 1 , odcinek
wodociągu SW1-W1.4 prowadzony jest między zaznaczonymi na planie komorami startową i
końcową ,w rurze ochronnej. W otrzymanych materiałach brak wytycznych dotyczących położenia
rury na tym odcinku. Czy wodociąg na tym odcinku ma być montowany przeciskiem, przewiertem czy
w wykopie otwartym?”
Odpowiedź:
Przebieg zewnętrznych instalacji, sieci i przyłączy należy zaprojektować i wykonać zgodnie z PFU.
Pytanie 418
Dotyczy zewnętrznych instalacji wod.-kan. „Na schemacie Studni SW3 zaznaczona jest pompa
głębinowa .Czy montaż i dostawa tej pompy jest w zakresie przetargu?”
Odpowiedź:
Tak, jest w zakresie przetargu. W tym zakresie zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ dnia 10
sierpnia 2018 r.
Pytanie 419
Dotyczy zewnętrznych instalacji wod.-kan. „Prosimy o podanie parametrów technicznych odwodnień
liniowych dla boisk i ciągów pieszo-jezdnych.”
Odpowiedź:
Do zaprojektowania i wykonania zgodnie z przeznaczeniem, wymaganiami i przepisami.
Pytanie 420
Dotyczy zewnętrznych instalacji wod.-kan. „Zgodnie z PFU str. 108 „Natryski to wnęki murowane,
otwarte – brodzik ukształtowany w posadzce”. Proszę o potwierdzenie, że posadzki i ściany wnęk
natrysków mają mieć powłoki żywiczne.”
Odpowiedź:
Tak, posadzki i ściany wnęk natrysków mają być żywiczne, zgodnie z pkt 2.3.9.6.J PFU. Dodatkowo
zamawiający wskazuje, że dokonał modyfikacji treści SIWZ dnia 10 sierpnia 2018 r.
Pytanie 421
Dotyczy zewnętrznych instalacji wod.-kan. „Prosimy o podanie wysokości i grubości ścianek
murowanych natrysków.”
Odpowiedź:
Do zdefiniowania na etapie projektu wykonawczego zgodnie z wymaganiami wynikającymi z PFU i
przepisów prawa.

Pytanie 422
Dotyczy zewnętrznych instalacji wod.-kan. „Proszę o potwierdzenie, że „sufit podwieszony w Strona | 48
podcieniu” str. 98, pkt. e), PFU dotyczy tarasu.”
Odpowiedź:
Tak, dotyczy również podcienia tarasu.
Pytanie 423
Dotyczy zewnętrznych instalacji wod.-kan. „Prosimy o wyjaśnienie , które warstwy stropodachu
należy przyjąć do kalkulacji. Zgodnie z PFU, str. 97 pkt. a), czy zgodnie z „Zestawieniem warstw
przekrojowych” przekrój C.”
Odpowiedź:
Nadrzędne jest PFU.
Pytanie 424
Dotyczy zewnętrznych instalacji wod.-kan. „Prosimy o wyjaśnienie, którą warstwę wykończenia płyty
tarasu należy przyjąć do kalkulacji. Zgodnie z PFU, str. 97 pkt. b), czy zgodnie z „Zestawieniem warstw
przekrojowych” prze-krój B3.”
Odpowiedź:
Nadrzędne jest PFU.
Pytanie 425
„Dotyczy zewnętrznych instalacji wod.-kan. Prosimy o potwierdzenie, że przegrody poziome
A1,A2,B1,B2 z „Zestawienia warstw przekrojowych” są obowiązujące.”
Odpowiedź:
Nadrzędne jest PFU.
Pytanie 426
Dotyczy zewnętrznych instalacji wod.-kan. „Prosimy o podanie numerów pomieszczeń, dla których
należy wycenić rolety wewnętrzne.”
Odpowiedź:
Zgodnie z tabelą pomieszczeń.
Pytanie 427
Dotyczy zewnętrznych instalacji wod.-kan. „Prosimy o podanie izolacyjności akustycznej ścianki
przesuwnej w pomieszczeniu nr 1.23-Siłownia.”
Odpowiedź:
Zgodnie z pkt. 2.3.8 PFU.
Pytanie 428

Dotyczy zewnętrznych instalacji wod.-kan. „Zgodnie z PFU str. 100, pkt. g) – Zamawiający przewiduje
systemowe ścianki działowe ka-bin WC. Na rzutach parteru i piętra budynku CSDiM widać ścianki
gr. 8cm, które wyglądają jak murowane. Proszę podać numery pomieszczeń WC dla których należy
policzyć ścianki systemowe.”
Odpowiedź:
Wszystkie ścianki oznaczone na rysunkach bez szrafu wypełniającego w opisie PFU Strona | 49
scharakteryzowano jako systemowe.
Pytanie 429
Dotyczy branży elektrycznej „W części informacyjnej PFU, w projekcie budowlanym ośrodka
treningowego pojawia się zapis o konieczności zastosowania kabli bezhalogenowych w sieci
rozdzielczej, oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego, gniazd wtyczkowych. Prosimy o podanie
uzasadnienia stosowania kabli w tej powłoce lub usunięcie wymogu.”
Odpowiedź:
W związku z wejściem w życie wymagań stawianych wyrobom budowlanym w zakresie ich reakcji na
ogień sformułowanych w dokumencie: "Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr
305/2011 z dnia 9 marca 2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu
wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG " wraz z pakietem norm
zharmonizowanych opracowana została norma N SEP-E:2017-09. Norma ta określa wymaganą klasę
reakcji na ogień kabli i innych przewodów, które mają być zainstalowane w budynku w zależności od
jego rodzaju i miejsca zainstalowania przewodów. Na podstawie tej normy określone konieczność
zastosowania kabli bezhalogenowych. Norma ta jest przewidziana do wprowadzenia jej do
obowiązkowego stosowania.
Pytanie 430
Dotyczy branży elektrycznej „W PFU w dziale 2.6.7.3. Instalacja oświetleniowa wewnętrzna podaje
się wymóg dla wszystkich opraw oświetleniowych w następujących pomieszczeniach: sale
konferencyjne,
- biura,
- toalety dla kibiców,
-garaże,
-wyjście z sektorów
skuteczności świetlnej źródła światła na poziomie 190 lm/W. Poziom ten jest niespotykany dla
obecnie produkowanych źródeł światła, i może być osiągnięty tylko dla specyficznych warunków
pracy. Podanie skuteczności świetlnej źródła światła nie ma uzasadnienia technicznego w celu
osiągnięcia wymaganych wskaźników efektywności energetycznej oświetlenia, gdyż wynikowy
poziom oświetlenia zależy od wielu innych czynników, takich jak konstrukcja układu optycznego,
zasilacz, klosz, osłona oraz zastosowany system konserwacji. Analogicznie, dla oświetlenia
zewnętrznego komunikacji pieszej, dróg i parkingów podaje się wymóg skuteczności świetlnej źródła
światła na poziomie 180 lm/W.41. Należy także zauważyć, że oprawy oświetleniowe występujące w
projekcie budowlanym w Tomie IIe nie spełniają powyższych warunków. Prosimy o usunięcie tego
zapisu, lub potwierdzenie, że został wprowadzony omyłkowo.”
Odpowiedź:

Przyjęty poziom skuteczności oraz sprawności oprawy wynika z konieczności uzyskania wysokiego
wskaźnika efektywności energetycznej oświetlenia. Minimalne wymagania dla opraw
oświetleniowych zawarto z PFU, a nie w projekcie budowlanym.

Pytanie 431
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Dotyczy branży elektrycznej „Przedstawiony projekt oświetlenia jest niespójny z wymaganiami
zawartymi w PFU. Opisuje się, że minimalne oświetlenie płaszczyzny wozów transmisyjnych powinno
być na poziomie minimalnym 100 lx. Z kolei w przedstawionym projekcie oświetlenie i obliczeniach ,
poziom ten wynosi 31,5 lx. Prosimy o aktualizację.”
Odpowiedź:
Nadrzędne jest PFU.
Pytanie 432
Dotyczy branży elektrycznej „W do PFU w dziale 2.6.9 dotyczącym instalacji nagłośnienia zawarto
wymóg, że przewiduje się system nagłośnienia trybun dwufunkcyjny – przekaz komentarza
sportowego oraz przekaz komunikatu alarmowego celem przeprowadzenia akcji ewakuacyjnej ze
stadionu. Prosimy o wskazanie podstawy prawnej na konieczność zastosowania urządzania
centralnego jak również wszystkich zestawów głośnikowych posiadających certyfikaty i świadectwa
dopuszczenia do stosowania jako dźwiękowe systemy ostrzegawcze dla terenów otwartych, lub
usunięcie tego wymogu.”
Odpowiedź:
Certyfikowany system DSO na trybunach stadionu nie jest obligatoryjny. Zgodnie z wytycznymi
rzeczoznawcy d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, na trybunach ma działać System nagłaśniania
stadionu zapewniający możliwość jego użycia do ogłaszania komunikatów związanych z zarządzaniem
ewakuacją osób z widowni. W tym celu należy zapewnić możliwość przejęcia nadawania sygnału
dźwiękowego od spikera do nadawania sygnału dźwiękowego do stanowiska dowodzenia i kontroli z
priorytetem tego drugiego. Zatem bezwzględnie należy zapewnić funkcjonalność DSO, ale system nie
musi być certyfikowany.
Pytanie 433
Dotyczy branży elektrycznej „Na rysunku E-04 „Stacja transformatorowa” w projekcie budowlanym
występują transformatory o mocy 1000 kVA. Z kolei, na schemacie zasilania moc ta wynosi 630 kVA.
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.”
Odpowiedź:
Uwaga dotyczy projektu budowlanego Stadionu. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy stosować
zasadę nadrzędności PFU, w szczególności załącznika nr 4a_1 (Dodatkowe wytyczne Zamawiającego).
Pytanie 434
Dotyczy branży elektrycznej „Na stronie 215 PFU pojawia się wymóg, że BMS powinien w ramach
integracji z systemem DALI odczytywać natężenie każdej oprawy oraz sprawność. Parametry te nie
są możliwe do odczytu z oprawy oświetleniowej, lecz są wynikową pracy poszczególnych opraw
oświetleniowych w pomieszczeniu w płaszczyźnie pracy. Prosimy o usunięcie tego zapisu, bądź
potwierdzenie, że został wpisany omyłkowo.”

Odpowiedź:
Potwierdzamy, że zapis został wpisany omyłkowo.

Pytanie 435
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Dotyczy Stadionu „Prosimy o określenie grubości ścian zewnętrznych i wewnętrznych w pawilonach
nr 1-7 oraz w budynkach (pomieszczeniach) pod Trybuną Rodzinną.”
Odpowiedź:
Do ustalenia na etapie projektu budowlanego zamiennego.
Pytanie 436
Dotyczy Stadionu „Prosimy o przesłanie przekroju przez Trybunę Rodzinną, w osiach 134-143.”
Odpowiedź:
Do wykonania na etapie projektu budowlanego zamiennego.
Pytanie 437
Dotyczy Stadionu „Prosimy o dostarczenie przekroju H-H zgodnego ze zmianami w PFU.”
Odpowiedź:
Do wykonania na etapie projektu budowlanego zamiennego.
Pytanie 438
Dotyczy Stadionu „Istnieje rozbieżność pomiędzy rysunkami w PFU: na kondygnacji +2 (rys. nr 5)
budynek pod trybuną wschodnią znajduje się w osiach D-F, natomiast na kondygnacji +3 (rys. nr 6)
znajduje się on w osiach E-I. Prosimy o informację w których osiach budynek powinien być
zlokalizowany oraz o dostarczenie skorygowanego rzutu.”
Odpowiedź:
Nie ma rozbieżności.
Pytanie 439
Dotyczy Stadionu „W związku ze zmianą zagospodarowania terenu (zgodnie z PFU) zwracamy się z
pytaniem, czy generuje to również zmiany w projekcie inwentaryzacji zieleni? Jeśli tak, prosimy o
dostarczenie zaktualizowanej wersji projektu zieleni.”
Odpowiedź:
Zaktualizowany projekt zieleni do wykonania na etapie projektu budowlanego zamiennego i
projektów wykonawczych.
Pytanie 440
Dotyczy trybuny nr 3 boisk CSDiM „Prosimy o wyjaśnienie z czego wykonane jest wypełnienie elewacji
północno-wschodniej i południowo-zachodniej ( brak informacji w PFU i na rysunkach).”
Odpowiedź:
Elewacja północno–wschodnia
zgodnie z pkt. 2.3.9.7.F, południowo-zachodnia to ściana
fundamentowa zagłębiona poniżej gruntu. Nad pomieszczeniami znajdującymi się pod trybuną,
znajduje się konstrukcja lekka do wysokości zadaszenia zgodna z pkt. 2.3.9.7.D.

Pytanie 441
Dotyczy trybuny nr 3 boisk CSDiM „Prosimy o uszczegółowienie elementu zamykającego trybunę od
tyłu WS – 01 oraz podanie informacji na temat wypełnienia ( z czego wykonana jest elewacja
południowo –wschodnia w części nadziemnej ).”
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Odpowiedź:
Ściany pomieszczeń pod trybuną - zgodnie z pkt. 2.3.9.7.F. Wypełnienie w części nadziemnej
(konstrukcja lekka) zgodnie z pkt 2.3.9.7.D (wypełnienie od posadzki do zadaszenia trybuny).
Pytanie 442
Dotyczy trybuny nr 3 boisk CSDiM „Dotyczy rysunku „Trybuna-przekroje” Proszę o podanie warstw
dla przegrody nr 1 , podanie warstw dla przeciwległej ściany oraz warstw dla części sufitowej.”
Odpowiedź:
Przegroda nr 1 została opisana na rysunku „Zestawienie warstw przekrojowych”, natomiast pozostałe
przegrody zostały opisane w pkt 2.3.9.7 pkt A, B, I.
Pytanie 443
„Ponadto, z uwagi na duży zakres i złożoność zadania objętego niniejszym postepowaniem,
Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert w przedmiotowym
postepowaniu do dnia 07.09.2018r. Wydłużenie terminu składania ofert pozwoli Wykonawcy
przygotować ofertę technicznie i formalnie w pełni zgodną z wymaganiami PFU, SIWZ oraz
oczekiwaniem Inwestora, w której w należyty sposób zostaną zabezpieczone interesy Wykonawcy i
Zamawiającego.”
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w dniu 10 sierpnia 2018 r.
Pytanie 470
„Dot. § 23 ust. 2 pkt. 2 – Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wprowadzenie następującego zapisu
„Zamawiający dopuszcza polisy roczne Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany
jest do kontynuowania polisy ubezpieczenia OC spełniającej wymogi niniejszego kontraktu przez cały
wymagany okres.”
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.
Pytanie 471
„Dot. § 23 ust. 2 pkt. 3 - Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wprowadzenie następującego zapisu
"Wykonawca zwraca się z wnioskiem o ograniczenie katalogu Ubezpieczonych w polisie OC
Zawodowej do Wykonawcy oraz jego podwykonawców, oraz zniesienie obowiązku włączenia do
polisy OC wzajemnej."
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.
Pytanie 472

„Wnioskujemy o wykreślenie wymogu określonego w par 23 ust 1 pkt 4 ppkt. e, gdyż ten zakres
ochrony
nie
jest
standardem
dla
firm
budowlanych
a
produkcyjnych.
Ewentualnie w przypadku braku zgody Zamawiającego na powyższe, wnioskujemy o sublimit 2 mln
zł dla niniejszego ryzyka.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie postanowienia zawartego w § 23 ust. 1 pkt 4 ppkt e. Strona | 53
W kwestii sublimitu Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z postanowieniami § 23 ust. 1 pkt 6: udziały
własne, franszyzy, wyłączenia i limity odpowiedzialności dopuszczalne są jedynie w zakresie zgodnym
z aktualną dobrą praktyką rynkową, uwzględniającą należyte zabezpieczenie interesów
Zamawiającego. Wskazane limity powinny również stanowić należyte zabezpieczenie interesów
Wykonawcy, bowiem na podstawie postanowień § 23 ust. 4: „Wykonawca zobowiązany jest do
pokrycia kwot nieuznanych przez zakład ubezpieczeń, udziałów własnych i franszyz, a także
wyczerpanych limitów odpowiedzialności do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji
zaistniałej szkody (dotyczy każdej z umów ubezpieczenia).”
Pytanie 473
„Prosimy o wyszczególnienie/określenie jakiego rodzaju i o jakiej wartości mienie ma być
zabezpieczone wymogiem określonym w par. 23 ust 1 pkt 4 ppkt. h? Jaki sublimit dla ryzyka
określonego w par. 23 ust 1 pkt 4 ppkt. h będzie akceptowalny dla Zamawiającego?”
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w § 23 ust. 1 pkt 4 ppkt h
ochrona powinna obejmować mienie, które zostało przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego
lub inne podmioty w ramach prowadzonego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum
Szkolenia Dzieci i Młodzieży wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana
Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej”. Jednocześnie
Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z postanowieniami § 23 ust. 1 pkt 6: udziały własne, franszyzy,
wyłączenia i limity odpowiedzialności dopuszczalne są jedynie w zakresie zgodnym z aktualną dobrą
praktyką rynkową, uwzględniającą należyte zabezpieczenie interesów Zamawiającego.
Zamawiający zaakceptuje limit (odpowiedzialność cywilna za szkody w rzeczach znajdujących się w
pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego, polegające na ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub
utracie) uwzględniający należyte zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz Wykonawcy. Na
podstawie postanowień § 23 ust. 4: „Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kwot nieuznanych
przez zakład ubezpieczeń, udziałów własnych i franszyz, a także wyczerpanych limitów
odpowiedzialności do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody
(dotyczy każdej z umów ubezpieczenia).”
Pytanie 474
„Prosimy o podanie rodzaju, wartości mienia, które będzie stanowiło przedmiot obróbki.
Wnioskujemy o sublimt 1 mln zł dla ryzyka określonego w par. 23 ust. 1 pkt. 4 ppkt. i, bądź określenie
sublimitu przez Zamawiającego.”
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w § 23 ust. 1 pkt 4 ppkt i
ochrona powinna obejmować mienie które zostało przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego
w ramach prowadzonego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i

Młodzieży wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie,
boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej”.
W kwestii sublimitu Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z postanowieniami § 23 ust. 1 pkt 6: udziały
własne, franszyzy, wyłączenia i limity odpowiedzialności dopuszczalne są jedynie w zakresie
zgodnym z aktualną dobrą praktyką rynkową, uwzględniającą należyte zabezpieczenie interesów
Zamawiającego. Wskazane limity powinny również stanowić należyte zabezpieczenie interesów
Wykonawcy, bowiem na podstawie postanowień § 23 ust. 4: „Wykonawca zobowiązany jest do
pokrycia kwot nieuznanych przez zakład ubezpieczeń, udziałów własnych i franszyz, a także
wyczerpanych limitów odpowiedzialności do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji
zaistniałej szkody (dotyczy każdej z umów ubezpieczenia).”

Pytanie 475
„Wnioskujemy o sublimit 1 mln zł dla ryzyka określonego w par 23 ust 1 pkt 4 ppkt. n.”
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z postanowieniami § 23 ust. 1 pkt 6: udziały własne, franszyzy,
wyłączenia i limity odpowiedzialności dopuszczalne są jedynie w zakresie zgodnym z aktualną dobrą
praktyką rynkową, uwzględniającą należyte zabezpieczenie interesów Zamawiającego. Wskazane
limity powinny również stanowić należyte zabezpieczenie interesów Wykonawcy, bowiem na
podstawie postanowień § 23 ust. 4: „Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kwot nieuznanych
przez zakład ubezpieczeń, udziałów własnych i franszyz, a także wyczerpanych limitów
odpowiedzialności do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody
(dotyczy każdej z umów ubezpieczenia).”
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