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Projekt pt. Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami 

fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 

 

Poniżej zamieszczono pytania zgłoszone przez oferentów w ramach przetargu: 

Rozbudowa i przebudowa budynku magazynu dla kwiatów wraz z centrum badawczo 

rozwojowym do badań nad innowacyjnymi metodami upraw roślin szklarniowych z 

infrastrukturą techniczną oraz odpowiedzi. 

 

Załącznik nr 3 

1. Zmianie ulegają niektóre zapisy kontraktu – aktualna wersja kontraktu z 

zaznaczonymi naniesionymi zmianami stanowi załącznik 2 do tego Uzupełnienia. 

 

2. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę § 5 ust. 1 i 2 i nadanie im następującego 

brzmienia: 

§ 5 

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie wystawionych przez Wykonawcę 

faktur VAT częściowych, sukcesywnie do postępu robót zgodnie z podziałem 

wskazanym w załączniku nr 4 pod warunkiem odbioru części, a następnie faktury 

końcowej po wykonaniu całości przedmiotu umowy potwierdzonego podpisaniem 

protokołu odbioru robót z zastrzeżeniem § 8. 

2. Płatność będzie dokonywana przez Zamawiającego na konto Wykonawcy 

wskazane na fakturze, po podpisaniu zgodnie z procedurą przewidzianą w Umowie 

odpowiednio protokołu odbioru częściowego (dotyczy faktur VAT częściowych) i 

protokołu odbioru końcowego (dotyczy faktury VAT końcowej) w terminie do 21 dni 

po otrzymaniu faktury. 

  

Zapis w pierwotnym brzmieniu był nieczytelny w zakresie dopuszczalności 

częściowego fakturowania robót.  

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu według propozycji powyżej. 

 

3. Wykonawca prosi o zmianę przepisów wstępnych § 6 i nadanie im następującego 

brzmienia: 

W celu zapewnienia wykonania przedmiotu Umowy z najwyższą starannością oraz 

w terminach ustalonych zgodnie z załączonym harmonogramem Wykonawca 

przyjmuje na siebie wyłącznie obowiązki wyraźnie wskazane w treści Umowy w 

szczególności następujące obowiązki(…) 

 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu według propozycji powyżej. 
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4. Wykonawca prosi o wprowadzenie w § 6 ust. 13 limitu kosztów, jakie wykonawca 

będzie ewentualnie zobowiązany do poniesienia, do wysokości 10 % wynagrodzenia 

podstawowego nadzoru inwestorskiego.  

 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu kosztów,  według 

propozycji powyżej. 

 

5. Wykonawca prosi o skrócenie w § 6 ust. 17 wskazanych tam terminów o połowę 

(odpowiednio do 15 i 7 dni). Zbyt długi okres wyprzedzenia z jakim wykonawca 

winien przedstawiać Inspektorowi Nadzoru materiały i urządzenia do 

zaakceptowania, może spowodować istotne problemy z dotrzymaniem terminu 

wykonania umowy. Wykonawca prosi również o wyjaśnienie, w jaki sposób będzie 

akceptowany przez Inspektora Nadzoru beton używany do robót żelbetowych czy 

posadzkarskich. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie wyżej wskazanych terminów 

według propozycji. Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym musi 

przedstawić charakterystykę materiałów i technologię wbudowania. Wykonawca 

ponosi ryzyko zbyt późnego uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru, jeżeli 

wbudowywane materiały odbiegają od założeń projektowych oraz pierwotnych 

ustaleń z Zamawiającym, Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę na zamianę i 

wbudowanie proponowanego materiału w formie protokołu/notatki. 

 

6. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę § 6 ust. 21  i nadanie mu następującego 

brzmienia: 

21. W przypadku opóźnienia w realizacji Inwestycji powyżej 1 tygodnia w stosunku 

do harmonogramu lecz nie dłuższego niż 2 tygodnie w stosunku do harmonogramu 

Wykonawca wdroży program naprawczy polegający na pracy na wydłużonym dniu 

tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 ÷ 20.00 i w soboty od 7.00 ÷ 15.00 

zapewniając w tych godzinach pełną obsługę zespołów roboczych i nadzoru. W 

przypadku opóźnienia większego niż 2 tygodnie w stosunku do harmonogramu 

Wykonawca pracował będzie na 2 pełne zmiany od poniedziałku do soboty w 

godzinach 6.00 ÷ 22.00 w pełnym składzie zespołów roboczych i nadzoru. 

 

Zapis w pierwotnym brzmieniu nie zawierał informacji w stosunku do czego liczone 

będzie opóźnienie, w ocenie wykonawcy winno ono być liczone w stosunku do 

harmonogramu 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu według powyższej propozycji. 
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7. Wykonawca prosi o skrócenie w § 11 ust. 4.3 wskazanych tam terminów do 5 dni.  

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminów wskazanych w § 11 ust. 4.3 do 

5 dni . 

 

8. Wykonawca prosi o wskazanie w § 11 ust. 5.1 terminu, w jakim Zamawiający 

przystąpi do czynności odbioru końcowego. 

 

Odp. Zamawiający ustali komisję odbiorową w terminie 5 dni od zgłoszenia przez 

wykonawcę gotowości do odbioru. 

 

9. Wykonawca prosi o doprecyzowanie w § 15 ust. 5, iż bieg gwarancji rozpoczyna się 

na nowo wyłącznie w zakresie przedmiotu umowy, który został naprawiony lub 

wymieniony w trybie usuwania wad i usterek.   

Odp. Sprostowanie: Ustęp, do którego odnosi się pytanie to § 12 ust. 5.  

Zamawiający potwierdza, iż bieg gwarancji rozpoczyna się na nowo wyłącznie w 

zakresie przedmiotu umowy, który został naprawiony lub wymieniony w trybie 

usuwania wad i usterek.   

 

10. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę § 14 ust. 2.2 i 2.3  i nadanie im następującego 

brzmienia: 

2.2. Nie przestrzeganie przez Wykonawcę pisemnych zaleceń Inspektorów Nadzoru, 

mających wpływ na bezpieczeństwo wykonywanych robót. 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu według powyższej propozycji. 

 

2.3. Prowadzenie robót przez Wykonawcę w sposób mogący doprowadzić do 

katastrofy budowlanej, wyłącznie po uprzednim pisemnym wezwaniu  wskazującym 

uchybienia i wyznaczeniu 3 dni na doprowadzenie działań do stanu nie 

zagrażającego doprowadzeniu do katastrofy budowlanej; 

 Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu według powyższej propozycji. 

 

11. Wykonawca wnosi o usunięcie § 14 ust. 2.5. albowiem zapis ten jest bardzo 

nieprecyzyjny i daje Zamawiającemu uprawnienie do odstąpienia od umowy w 

bardzo szerokim zakresie, co w znaczny sposób podnosi ryzyko wykonania 

przedmiotowego zamówienia.  

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie powyższego zapisu. 

 


