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dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.), 

zwanej dalej „uPzp” na  opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania 

pn. „Audyty – termomodernizacja komisariatów Policji” 

 

  Na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 uPzp Zamawiający przekazuje pytania, które wpłynęły do Zamawiającego 

w dniu 15.07.2019 r. wraz z wyjaśnieniami:  

Pytanie nr 1 Atelier Architektury AJL 

„Zwracamy się z prośbą o wykreślenie bezwzględnych terminów realizacji (30 .09. 2019r.) Umowy i zamienienie 

je na terminy względne. Powyższe motywujemy wyrokiem KIO Sygn. akt 414/19, w którym to Izba zakazała 

stosowania terminów bezwzględnych. Izba uznała iż termin realizacji zamówienia ,,musi zabezpieczać strony 

przed innymi okolicznościami, które mogą ograniczyć czas potrzebny do wykonania zamówienia.”  

Odpowiedź: 

Termin realizacji zamówienia wynika z aktualnie obowiązującej Umowy z WFOŚiGW, czyli z instytucją 

finansującą i na dzień dzisiejszy jest terminem granicznym obowiązującym Zamawiającego. Nie jest jednak 

bezwzględny, bo w § 9 ust.1 pkt 5 Umowy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu określonego na dzień 

30.09.2019 r., o ile zaistnieje taka możliwość w ramach współpracy z WFOŚiGW. 

 

Pytanie nr 2 Atelier Architektury AJL 

„Zakres zamówienia obejmuje także uzyskanie w wyznaczonym terminie decyzji pozwolenia na budowę –jeśli 

będzie wymagane. Termin administracyjny wg KPK na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę wynosi 65 dni 

plus dodatkowe 14 dni na uprawomocnienie decyzji. Zamawiający przewiduje na wykonanie inwentaryzacji 

obiektu/ów i audytu 30 dni od podpisania umowy, a pozostała część zamówienia ma zostać wykonana 

do 30.09.2019 r. czyli przez kolejne 30 dni. Z powyższego wynika, iż czas jaki Zamawiający przewiduje 

na wykonanie przedmiotu umowy wynosi ok. 60 dni od podpisania umowy. Uwzględniając termin uzyskania 

decyzji pozwolenia na budowę wraz z uprawomocnieniem i chronologie wykonywania prac projektowych 

czas na wykonanie przedmiotu zamówienia powinien wynosić co najmniej 139 dni„ 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga uprawomocnionej decyzji pozwolenia na budowę, o ile w ogóle decyzja będzie 

wymagana. Natomiast termin „do 30 dni od daty podpisania umowy” na wykonanie inwentaryzacji i audytu 

jest terminem pośrednim dla całości zamówienia i stanowi tylko informację dla Zamawiającego odnośnie 

zaangażowania Wykonawcy w realizację całego zadania.  

 

Pytanie nr 3: Atelier Architektury AJL 

„Jaki zakres robót Zamawiający przewiduje w w zakresie instalacji sanitarnych i źródła ciepła ? W jaki sposób są 

zasilane instalacje grzewcze w poszczególnych obiektach? Czy są to węzły cieplne lub kotłownie na paliwo 



gazowe lub stałe ? Czy we wszystkich budynkach te urządzenia będą wymagały przebudowy? Ewentualne 

uzyskanie nowych warunków przyłączenia gazu lub innych mediów wymaga dodatkowego czasu i ma istotny 

wpływ wydłużenie realizacji terminu zamówienia. W przedstawionej umowie brak zapisów dotyczących regulacji 

terminu wykonania przedmiotu zamówienia w razie wystąpienia powyższych okoliczności.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje z góry zakresu koniecznych prac dla poszczególnych obiektów. Oczekuje wskazania 

tego zakresu w optymalnym rozwiązaniu dla każdego budynku od Audytora. Wizja lokalna byłaby jak najbardziej 

wskazana.  

 

Pytanie nr 4: Atelier Architektury AJL 

„Zamawiający wymaga od Wykonawcy ujęcia w ofercie wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania 

przedmiotu zamówienia oraz kosztu nadzoru autorskiego wynikającego z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo 

Budowlane odpowiednio dla każdej części, na którą Wykonawca składa ofertę. Dla poszanowania zasad 

konkurencji i zabezpieczenia interesu Zamawiającego w przedmiocie zamówienia powinna być wskazana ilość 

pobytów projektanta na budowie jaką przewiduje Zamawiający tak aby oferent mógł jednoznacznie wycenić koszt 

nadzoru autorskiego”  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy jednoznacznej wyceny kosztów nadzoru autorskiego, a jedynie 

przewidywania tych kosztów w razie stwierdzenia sytuacji opisanej w art. 20 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo 

budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 290 ze zm.), co może się zdarzyć jeśli projekt nie będzie 

dostatecznie precyzyjnie opracowany i przyjęte rozwiązania będą budziły zastrzeżeń w trakcie wykonywania 

robót budowlanych. 

 

Pytanie nr 5: Atelier Architektury AJL 

„W treści umowy §13pkt. zapisano: 1. Na podstawie art. 20 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 

1994 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 290 ze zm.) Wykonawca ma obowiązek sprawowania nadzoru autorskiego  

nad wykonywanymi na podstawie opracowywanego projektu robotami budowlanymi, w tym przybycia na budowę 

na każde żądanie Zamawiającego. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie spotkania z 3 dniowym 

wyprzedzeniem. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego ustosunkowania  

do zapytań Zamawiającego odnośnie opracowanej dokumentacji w terminie do trzech dni roboczych od daty 

otrzymania zapytania”.  

Zgodnie z przywołanym w umowie artykułem Prawa budowlanego sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie 

inwestora lub organu administracji architektoniczno-budowlanej projektant pełni w zakresie: 

a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, 

b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, 

zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wobec powyższego zapis zawarty w umowie jest niezgodny z treścią art. art. 20 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo 

budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 290 ze zm.)”  



Odpowiedź: 

W treści umowy §13 pkt. Zamawiający uszczegółowił swoje oczekiwania co do sposobu reakcji Wykonawcy 

na sytuacje opisane w w art. 20 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2015 r.,  

poz. 290 ze zm.), bez zamiaru angażowania Wykonawcy w dodatkowe prace czy wizyty na budowie o ile projekt 

będzie wykonany w sposób nie budzący zastrzeżeń w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

 

Termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium dla części I-VII pozostaje bez zmian. 
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