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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 ust, 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych na "Budowę hali spońowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych
w Pasłęku"

Wyjaśn ien ie treśc i S pecyfi kacj i Wa ru n ków Zamówien ia

ZamawiĄący zawiadamia, że w dniu 10,06,2021r. wpłynął wniosek od potencjalnego
Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienia do specyfikacji. W związku z powyższym, Zamawiający działając
na podstawie art.2B4 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r, - Prawo zamowień publicznych (t. j.

Dz, U, z2019 r. poz.2019 ze zm,), udziela następujących wyjaśnień

PYTANlE.

Prosimy o potwierdzenie, że teren budowy pod planowaną budowę jest wolny od zabudowań, a iym
samym zakres prac nie obejmuje żadnego rodzaju wyburzen i rozbiorek budynkow.

ODPOWlEDZ:

Zakres prac obejmuje rozbiorki obiektow zaEospodarowania terenu i budynku

istniejącego na styku z projektowanym,

PYTANlE:

Prosimy o potwierdzenie. ze Zamawiający załączył d* S|WZ całą dokumentację projektową i

techniczną pctrzebną do wykonania przeclmiotu zamówienia oraz źe dokumentacja ta jest
kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji zamowienia, zaś brak
jakichkolwiek dokumentow istotnych dla ocerly warunkow realizacji inwestycji nie obciąza Wykonawcy.

ODPOWIEDZ:

Tak - skutki brakow nie będą obciązac Wykonawcow,

PYTANlE:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnłęniami pctrzebnymi w celu wykonania zamor,ruienia które
zachowują wazno$c na okres wykonania zadania, a skutki ei.ventualnych brakow w tym zakresie nie

obciązają Wykonawcy,

ODPOWlEDZ:



Tak - skutki brakow nie będą obciążac Wykonawcow.

PYTANlE:

Prosimy c potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na

cele budowiane w zakresie całego terenu, na ktorym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne
braki w tym zakresie nie obciązają Wykonawcy,

ODPOW|EDZ:

Tak - skutki brakow nie będą obciążac Wykonawcow.

PYTANlE:

Prosimy o potwierdzenie, ze vł przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub
błędnie zinweniaryzowane instalacje podzienrne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji
projektowej załączonej do SlWZ i stanowiacej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności
dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie .lodatkowe, a termin
wykonania zamowienia ulegnie stosownemu wydłuzen iu.

ODPOW|EDZ:
Tak.

PYTANlE:

Prosimy o potwierdzenie, ze przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty
o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłuzeniem terminu wykonania
zamowienia, co najmniej o czas, w ktorym wykonawca nie mogł realizowac robot, a w przypadku
koniecznościwykonania robot nieprzewidzianych w dokumentaĄizałączonej do SlWZ na skutek
zalstnienia ww. okoliczności, Wykon*wca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

ODPOWlEDZ:
Tak.

PYTANlE:
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędow w zakresie
opisu przedmiotu zamowienia określonego w dokumenlacji załączonej do S|WZ i stanowiącej
podstawę wyceny oferty, w przypackl koniecznościwykonania robot wynikających z zaistnienia
włłl, okolicznosciWykonawca *trłyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamoivienia
ulegnie stosownemu wydłuzeniu.
ODPOW|EDZ:
ZamawiĄący informuje, ze nie wprowadza reguły, ze brak lub błąd musi powodowac roboty
dodatkowe, moze dojsc również do zmniejszenia zakresu robot i mozliwości skrocenia terminu,

PYTANlE:

Prosimy c potwierdzenie, ze w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazan}Cil
,.l dokumentacjiwarunkow geologicznyeh lub gruntowo-wodnych, w szczegolności w przypadku
konieczności wykonania robot odwodnienicwych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres
przyjęty do wyceny oferty na podsiar,ulie załączonej do S|WZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania ulegnie stosownemu wydłuzeniu.

ODPOW|EDZ:
Tak.



PYTANlE:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiający udostepnił Wykonawcom wszelkie niezbędne dane mogace
miec wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. Prosimy równiez o potwierdzenie,
że Zamawia.lący udostępnił Wykonawcom wszelkie dane dotyczące urządzeń podziemnych i ich
lokalizacji, zaś brak jakichkolwiek dokumentow lub danych w tym zakresie bądz ujawnienie się stanu
odmiennego od wskazanego w przekazanych przez Zamawiającego dokumentach - w przypadku,
gdy na skutek takiej sytuacji niezbedl-le będzie wykonanie rr:bot Codatkowych (nieobjętych
dokumentacja projektową) stanowic będzie podstawę do wydłuzenia terminu realizacjl arazzaplaty
wynagrodzen ia dodatkowego.
ODPOW|EDZ:
ZamawiĄący udostępnił wszelkie posiadane dane dotyczące urządzeń podziemnych i ich lokalizacji,

zaś brak jakichkolwiek dokumentow lub danych w tym zakresie bądź ujawnienle się stanu odmiennego
od wskazanego w przekazanych przez Zamawiąącego dokumentach - w przypadku, gdy na skutek
takiej sytuacji niezbędne będzie wykonanie robot dodatkowych (nieobjętych dokumentacja projektową)
stanowic będzie podstawę do wydłuzenia terminu realizaĄi oraz zapłaty wynagrodzenia dodatkowego,

PYTANlE:

Zgodnie z projektem zieieni i przedmiarem robot należy usunąc 30 szt. drzew, Czy Zamawiający
posiada decyzje o wycince dla tych drzew? Problematyczna będzie takze ich wycinka ze względu na

tnruający okres lęqowy. co opoźni rozpoczęcie budowy,
ODPOW|EDZ:
W dacie podpisania umowy z WykonawcąZamawialący przekaże obowiązującą w tej dacie decyzję
pozwolenie na wycinkę drzew.

PYTANlE:

Z uwagi na koniecznośc zweryfikowania przedrniarów proslmy o udostępnienie dokumentacji
w formacie DWG.
ODPOW|EDZ:
Zamawiający udostępni dokumentację w formacie DWG.

PYTANlE:

Na formularzu ofertowy zał. nr 11 clo S|WZ pojawia si* jako wykaz załącznikow .

Zasadniczy Przedmiar Robot Stałych. Prosimy o wyjaśnienie co Wykonawca ma dołączyć do ofeńy?
Przedmiar stanowi opis zan,:owienia ijest załącznikiem do SIWZ i dokumentacji. Prosimy
o ttyjaśnienie?
ODPOWlEDZ:
Rozdz. Xll SWZ reguluje sposób przygotowania ofeńy, w tym wskazuje co wraz z ofertą winien
Wykonawca złożyc. Natomiast załączn|kiem do formularza ofertowego, zgodnie z ustalonym Wzorem,
jest Zasadniczy Przedmiar Robot Stałych,

PYTANlE:
Z uwagi na bardzo rozbudowany projekt i duzą ilosć elementow wykończenia wnętrz prosimy o
przesunięcie terrninu złożenia oferty do 17.a6.2021r,
ODPOWlEDZ:
Zamawiający ustala termin składania ofert na dzień 5 lipca 2021r. do godz. 10,00 Tym samYm
otwarcie ofeń nastąpi 5 lipca 2021r, o godz. 1 1 .00,

PYTANlE:

prosimy o określenie jaki okres pielegnacji terenovr zielonych naleZy uwzględnic w ofercie,

ODPOW|EDZ:

Zamawiający nie wymaga uwzględnienia okresu pielęgnacji terenow zielonych w składanych ofeńach



PYTANlE:

Występuje rozbieznośc w ilościacn poszczegolnych nawierzchni pomiędzy
projektem zagospodarowania terenuy'drogowym a przedmlarem robot, ilościz ktorego dokumentu
należy przyjąc w ofercie?

ODPOW|EDZ:
W przedmiarze skorygowano pozycję 8-24. W zalączeniu skorygowany przedmiar
'Zagospodarowanie terenu V6'.

PYTANlE:

W przedmiarze robot brak pozycji zasypania ław i scian fundamentowych. Prosimy o dopisanie.

ODPOW|EDZ:
Do przedmiaru dodano pozycję nr 3, 4. W załączeniu skorygowany przedmiar 'Roboty budowlane
V6,.

PYTANlE:

Prosimy o wyjaśnienijaką grubość posadzki na gruncie nalezy przyjąc w ofercie :

a.W projekcie architektury - posadzka na gruncie zbrojona zbrojeniem
rozproszonynr gr. ż0 cm

b.W projekcie konstrukcji posadzka na gruncie zbrojona zbrojeniem rozproszonym
gr, 29 cm

ODPOW|EDZ:

Grubość płyty podłogi na gruncie nalezy przyjąćzgodnie z projektem architekturyo gr.2Ocm.

PYTANlE:

W przedmiarze brak pozycji podsypki piaskowo-zwirowej zagęszczonej grubości min. 30 cm , ktorą

zgodnie z projektem konstrukcji nalezy wykonac pod płytą posadzki na gruncie. Prosimy dopisanie,
ODPOW|EDZ:

Do przedmiaru dodano pozycję nr !9,2O. W załączeniu skorygowany przedmiar 'Roboty budowlane

V6,.

PYTANIE:

Czy w ofercie nalezy uwzględnic wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej?
ODPOWlEDZ:
Tak, jezeli jest to wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

PYTANlE:

Czy w ofercie naleźy uwzględnic wykonanie instrukcji ppaż. oraz czy należy uwzględnić wyposazenie
obiektu w sprzęt gaśniczy?

ODPOW|EDZ:



Tak jezelijest to wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

PYTANlE:

W przedmiarze brak pozycji dla posadzki P11 - wykładzina dywanowa supełkowa. Prosimy o
dopisanie,

ODPOWlEDZ:

Do przedmiaru dodano pozycję nr 156-258. W załączeniu skorygowany przedmiar 'Roboty
budowlane V6'.

PYTANlE,
W przedmiarze robot brak pozycji na połączeniu obiektow: rozbiorek, demontaźu okien, przekuc.robot
wykończeniowych iip, prosin:y * ich uzupełtrienie
ODPOW|EDZ:

Do przedmiaru dodano pozycję nr 468-477. W załączeniu skorygowany przedmiar 'Roboty

budowlane V6'.

PYTANlE:

Prosimy podac zasadnośc Zastosowania systemu ,,ZYlĄce,', w oprawach oŚwietleniowych oraz
o wyrażenie zgody na zastosowanie opraw zamiennych bez tego sytemu. W projekcie elektrycznym
zaprojektowano oprawy oswieileniowe łl, oparciu i ze wskazaniem na firmę LlRA Lightinlr je.lnocześnie
dopuszczajac zastosowanie opraw rownowaznych po spełnieniu parametrow rownowazności
wskazanych w projekcie np. przy oprawach ośrryieilenia podstawowego pojawia srę parametr - moduł
LED standard ZHAGA. Definicja Zharla. ,.Powołane w Zila r. konsorcjum Zhaga jest organizacja a
zasięgu glabalnym, ktora stawia sobie za cel standaryzację komponentow opraw aświetleniowych LED.
Zhaga stwarzyła zestauąt specyfikacji zułanych Księgami, ktore definiują punkty styku pomiędzY
komponentem a jega otoczełliem" Człłłlkami kałssarcjum są producenciopraw LED, modułow LED,
sterownikow ięlementów aświetleniowych, rlastawcy materiałow i komponentów oraz laborataria
badawcze." aznac.a to ze produc*nt opraw musi nalezec do stowarzyszenia Zhaga co praktycznie
ogranicza mozliwośc zastoscwania opraw innych producentow niz wskazanych w prolekcie. przez co
ewidentnie wskazuje producenta, co w przeiargu pubiicznym jest niedozwolone, ZasadnoŚĆ
zastosowania standardu ZHAGA w przypadku opravt' o zywotności zrodła światła powyzej

50 000 godz, jest bezzasadne, pcniewaz oprawy bez wlw standardu, a spełniająee warunek
zywotności 50 000 godz, przy ośmiogodzinnym trybie pracy przez 365 dni w roku będą świecic Przez 16

najblizszych lat, Rozwój technologii LED juz Cawno dct"ównał |ub nawei przeskoczył opraw producentow
certyfikujących sie standardem ZHAGA, * załem nie;est to parametr konieczny opisujący jakoŚc opraw
oświetleniowych Prosirny zatem o dopuszczenie do zastosowania opraw bez sysiemu ZHAGA,
spełniajace najwazniejsze parameiry zgcdnie; projektem {iumeny, zywotnośc, moc), * ktore są
zdecydowan ie tańszym prod uktem.

ODPOWlEDZ:

Standard ZHAGA jest rozwiązaniem pozwalający zakupić komponenty do naprawy - remontu oprawy

od dowolnego producenta w przypadku jej uszkodzenia. Nie zachodziwtym przypadku koniecznoŚĆ

wymiany oprawy. W przypadku innego producenta nie stosującego standardu ZHAGA będzie

zachodziła konieczność wymiany całej oprawy, a nie tylko elementu.

PYTANlE:

Czy można zastosować oprawy o innych wymiarach? Prosimy o dopuszczenie do zastosowania o

prawy zamienne (spełniające parametry techniczne typu Iumeny, zywotność, moc) w stosunku do



podanych w specyfikacji opraw firmy LlRA Lighting. Parametry podane w specyfikacji np. wymiar
korpusa 79x89mm spełnia tylko jedna firma.

ODPOW|EDZ:

Oprawy powinny spełniać zadane parametry zgodnie z tabelą. Wymiary gabarytowe nalezy

traktować jako orientacyjne a nie jako obowiązujące.

PYTANlE:

Czy można zastosować inną firmę niz AMATECH do opraw oświetlenia awaryjnego,/ewakuacyjnego?

W zestawieniu parametrow podane są elementy, ktore spełnia tylko jedna firma np. Moduł komunikacji
MPlR (podczerwień). Czy można zastosowac oprawy innych producentow, które posiadają moduł
komunikacyjny (np, Wifi)? Zastosowanie opraw zamiennych w porownaniu z oprawami opisanymi w
projekcie będzie zdecydowanie tańszym rozwiązaniem o porównywalnych parametrach technicznych.

ODPOW|EDZ:

Tak, zgodnie z tabelą nazw własnych opublikowaną 09.06.2021

PYTANlE:

Wykonawca wnosi o zmianę pkt.2,13 ppkt 2 SWZ, poprzez dodanie do niniejszego pkt zapisu
,.Vlłykonawca w terminie 3 anl *d dnia padpisania umawy z Padwykanawcą przestawi [...]". Wykonawca
wnosi o podobną zmianę s ; ust. ? wzorca umowy, poprzeż dodanie zapisu ,,a w przypadktl
aświadczeń d*t, ,cracownikaw Padwykanawcy lub dalszega podwykonawcy w terminie 3 dni od dnia
podpisania umawy z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą", Zgadnie z obecnym brzmienie,
stosowne oświadczenia dot pracowników podwykonawcy czy dalszego podwykonawcy, Wykonawca ma
obowiązek złożyc w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy głownej, natomiast w tym czasie - moment
podpisania umowy głownej - ni* rvszys*y er,ventualni podwykonawczy czy dalsi podwykonawcy muSZą
byc znani.

ODPOW|EDZ:
Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANlE:

Wykonawca wncsi o wykreślenie, zmianę bądz wyjaśnienie pkt 12.13.4 §WZ, z uwagi na io, źe Podany w
tym punkcie art.222 ust" 5 ustawy ?ZP wźaden sposob nie odnosi się do informacji. ktorych moze bądz
nie moze zasłrzec Wykonawca,

ODPOWlEDZ:
Zamawiający wyjaśnia, ze zgodnie z art. 18.ust. 3 ustawy PZP Wykonawca nie może zastrzec

informacji, o których mowa w art.,222 ust. 5 ustawy PZP, tym samym więc nie wyraża zgody na
wykreślenie bądz zmianę pkt 12.13.4 SWZ.

PYTANlE.

Wykonawca wnosi o zmianę § 3 .okt 1.4, wzorca umowy gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr 3 do
umowy. poprzez dodanie zapisu, zgodnie z ktorym Zamawiający nie będzie dochodził kary umownej
wynikającej z tej regulacji, w odniesieniu dc szczegolnie uzasadnionego przypadku, wskazanego w § 14

ust. 7 wzorca umowy,

ODPOW|EDZ:
Zamawiąący wy r aża zgod ę.

PYTANlE:



Wykonawca wnosi zmianę pkt, 4,1 §WZ oraz s 2 ust, _,i wzorca umowy, poprzez zmianę vłw, zapisow,
w ten sposob ze:

. pkt 4.1 SWZ otrzymałby brzmienie ,,termin wykonania przedmiotu
zamowienia: 22 miesiące od dnia przekazania placu budowy".

. § 2 ust. 3 wzorca umowy otrzymałby brzmienie ,,wykonawca zobowiązuje się zakończyć roboty
będące przedmiotem umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w terminie 22 miesięcy
od dnia przekązania placu budowy"

W obecnym brzmieniu, w sytuacji gdy umowa zostałaby podpisana w ostatnich dniach danego
miesiąca, gdzie zgodnie z § 2 ust. 1 wzorca umowy - termin przekazania budowy wynosi 3 dni rabocze od
zawarcia umowy, natomiast termin rozpoczęcie budowy w myśl 8 2 ust. 2 umowy wynosi 3 dni robocze od
terminu przekazania placu budowy - i plac budowy eostałby przekazany w pierwszych dniach następnego
miesiąca, to niejako automatycznie faktyczny czas wykonania przedmiotu zamowienia wynosic będzie 21
m ioc iacrr

ODPOWIEDZ:
Zgodnie zart, 1,12 Kodeksu Cywilnego, termin liczonywtygodniach, miesiącach lub latach kończysię
z upływem dnia, ktory nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia
w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca, w związku z czym Zamawiający nie
wyraża zgody na zmianę zapisu pkt 4.1 SWZ, l § 2 ust. 3 wzorca umowy.

PYTANlE:

Wlkonawca wnosi o zmianę 8 8 ust. 3 araz § B usi.6 wzorca umowy, poprzez zmianę terminu
określonego we.ww. regulacjach na rozsądny i stosunkowo krotki termin np. 3 dni.

ODPOW|EDZ:
Zamawiający nie wyraza zgody

PYTANlE:

Wykonawca wncsio zmianę § 16 ust. 2 pkt 13 wzorca umowy poprzeż zmianę zapisu:,v ten sposób, u* w
miejsce ,,warunków charakteryslllcznycŁl dla dałłej pory raku" zostanie wpisane , warunków abiektywnie
normalnych dla danejpory roktt",

ODPOW|EDZ:
Zamaw i ający w y r aża z g od ę.

PYTANlE:

Wykonawca wnosi o zmianę § 17 usi. 2 wzarca umowy poprzez,

. zmianę pkt 2 ww. zapisu, poprzez dodanie ,pdbioru rabot określanych w
§3pkr7umawy".. dodatnie pkt 3 w brzmieniu ,,Zamawiający nie przekaże bez przyczyny

Wykonawcy ptacu budowy w rozmiarach i stanie umożliwiającym wykonanie robot w terminie
określonym w § 2 usć, 1 umowy".

ODPOW|EDZ:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę pkt 2 w § 17 ust.2 projektu umowy, natomiast niewyraża
zgody na dodanie pkt 3 w § 17 ust. 2., o wnioskowanej treści.

Z upoważnienia
Zaruądu Powiatu


