
 

Załącznik nr 11 do SIWZ 
 

 

1.  W jaki sposób „koszty finansowania będą brane pod uwagę w kryterium przy 
wyborze oferty najkorzystniejszej”? Jest o tym mowa w pkt 2.12.9 SIWZ, 
jednakże z pkt 17 SIWZ wynika, że ocena ofert zostanie dokonana na podstawie 
dwóch kryteriów – ceny (60%) oraz gwarancji (40%). 
 
Odpowiedź: uwzględniono to w zapisach SIWZ - sposobie obliczenia ceny i 
formularzu oferty. Cena całkowita, która będzie podlegała ocenie w kryterium 
”cena”, zawiera również koszt finansowania inwestycji. Ma więc wpływ na 
końcową ocenę w tym kryterium. 
 

2. O jakie dokumenty chodzi w postanowieniu par. 4 ust. 2 załącznika nr 8 do SIWZ 
– wzoru umowy? Treść tego zapisu wskazuje, że mają być tam wymienione 
„następujące dokumenty wymagane przez jednostkę finansującą”, jednakże brak 
jakiegokolwiek katalogu. 
 
Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli standardowe dokumenty wymagane przez 
instytucje w ramach np. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, czy w programach  
Ministerstwa Sportu i Turystyki typu kosztorys powykonawczy, zestawienie 
kosztów itp. 
 

3. Czy zapis par. 9 ust. 1 załącznika nr 8 do SIWZ – wzoru umowy należy rozumieć 
jako ograniczenie prawa wykonawcy do zlecenia wykonania prac projektowych? Z 
zapisu tego wynika, że wykonawca ma oświadczyć, iż „dokumentacja projektowa 
będzie wynikiem wyłącznie jego twórczości”. W świetle obowiązujących przepisów 
prawa wykonawca ma jednak prawo do wykonania części zamówienia publicznego 
za pomocą podwykonawców. Jeżeli zleci podwykonawcy wykonanie tych prac, to 
dokumentacja projektowa nie będzie wynikiem jego twórczości. Istotną kwestią 
jest to, żeby wykonawca posiadał uprawnienia do przeniesienia na zamawiającego 
majątkowych praw autorskich do tej dokumentacji, a nie kto jest jej twórcą. Czy 
zamawiający zgadza się z tym stanowiskiem i w związku z tym wprowadzi 
odpowiednie zmiany do powołanego wyżej zapisu wzoru umowy? 
 
Odpowiedź: Podwykonawca, który wykonuje czynności dla Wykonawcy, wykonuje 
je na rzecz Wykonawcy i w jego imieniu. Mówiąc o „będzie wynikiem wyłącznie 
jego twórczości” Zamawiając miał na myśli, iż to Wykonawca będzie dysponował 
prawami autorskimi do tego dzieła. To Wykonawca, powierzając wykonanie 
projektu budowlanego podwykonawcy, musi wprowadzić stosowne zapisy umowne 
dotyczące przeniesienia pełni praw autorskich do wykonywanej przez 
podwykonawcę dokumentacji projektowej. Ww zapisem Zamawiający chce jedynie 
uniknąć roszczeń osób trzecich odnośnie praw autorskich do dzieła jakim jest 
projekt budowlany. 
 

4. Czy zamawiający mógłby wykreślić z par. 12 ust 3 załącznika nr 8 do SIWZ – 
wzoru umowy określenia wskazującego na to, że podstawą do wystawienia faktur 
mogą być wyłącznie protokoły bezusterkowe i zastąpić je określeniami 
wskazującymi na to, że mogą to być protokoły odbioru nie zawierające istotnych 
wad, zastrzegając jednocześnie, że podstawa zapłaty wynagrodzenia będzie 
protokół usunięcia nieistotnych wad stwierdzonych w protokole odbioru? 
Przyjmuje się, że drobne wady (usterki) nie powinny wstrzymywać możliwości 
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wystawienia faktury. Często zdarza się, że wykonawca jest w stanie te drobne 
wady (usterki) usunąć przed upływem terminu płatności. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.  
 

5. Czy zamawiający mógłby zmienić termin przedkładania przez wykonawcę 
dokumentów, o których mowa w par 12 ust. 5 załącznika nr 8 do SIWZ – wzoru 
umowy np. 7 dni przed upływem terminu płatności faktury wystawionej przez 
wykonawcę zamawiającemu? Wskazany obecnie termin 20 dni wydaje się 
nadmiernie wydłużony w stosunku do celu przedmiotowego zapisu (czas 
potrzebny na sprawdzenie czy wykonawca zaspokoił wszystkich podwykonawców i 
podjęcie ewentualnej decyzji o pomniejszeniu kwoty należnego wykonawcy 
wynagrodzenia), zwłaszcza że umowa nie przewiduje żadnego postępowania 
wyjaśniającego wymagającego dłuższego okresu czasu. Jest to natomiast termin 
problematyczny dla wykonawcy o tyle, że będzie on musiał ustalić znacznie 
krótszy termin płatności faktur podwykonawców lub wstrzymywać się 
każdorazowo po dokonanym odbiorze z doręczeniem swojej faktury 
zamawiającemu (trudno mu będzie zaspokoić wszystkich podwykonawców w ciągu 
10 dni od dnia doręczenia faktury zamawiającemu, zwłaszcza że nie ma wpływu 
na termin, w którym wszyscy oni doręczą mu swoje faktury). 
 
Odpowiedź: Wprowadzono termin 10 dni. 
 
 

6. Czy zamawiający mógłby wykreślić z par. 14 ust. 1 pkt 1 i 2 załącznika nr 8 do 
SIWZ – wzoru umowy słowa „opóźnienie” i zastąpić je słowami „zwłoka”? Kary 
umowne nie powinny być naliczane za niedochowanie terminów umownych z 
przyczyn nie zawinionych przez wykonawcę.  
 
Odpowiedź: Zapisy pozostają bez zmian. 
 

7. Czy, w celu zachowania zasady równowagi pomiędzy pozycją stron umowy, 
zamawiający mógłby wykreślić z par. 14 ust. 1 pkt 3 załącznika nr 8 do SIWZ – 
wzoru umowy słowa „nieleżących po stronie Zamawiającego” i zastąpić je słowami 
„leżących po stronnie Wykonawcy”? Nieuzasadnionym wydaje się być obciążanie 
wykonawcy obowiązkiem zapłaty kary umowne w sytuacji, gdy odstąpi od umowy 
z przyczyn nie leżących ani po jego stronie, ani po stronie zamawiającego, 
zwłaszcza że z pkt 4 poniżej tego zapisu wynika obowiązek zapłaty przez 
zamawiającego kary umowne za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie 
wyłącznie wówczas, gdy nastąpi to z przyczyn leżących po stronie zamawiającego 
(w przypadku przyczyn niezależnych od obu stron zamawiający kary umownej nie 
zapłaci). 
 
Odpowiedź: Zapisy pozostają bez zmian. 
 

8. Czy, w celu zachowania zasady równowagi pomiędzy pozycją stron umowy, 
zamawiający mógłby wykreślić z par. 14 ust. 3 załącznika nr 8 do SIWZ – wzoru 
umowy słowa „zamawiający zastrzega” i zastąpić je słowami „strony zastrzegają”? 
Nieuzasadnionym wydaje się wyłączenie możliwości dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego wyłącznie przez jedną ze stron umowy. 
 
Odpowiedź: Zapisy pozostają bez zmian. 
 

9. Czy zamawiający mógłby wprowadzić obowiązek wystosowania przez 
zamawiającego pisemnego wezwania wykonawcy do prawidłowego wykonywania 
obowiązków umownych przed skorzystaniem z uprawnienia do odstąpienia od 
umowy na podstawie par. 15 ust. 1 pkt 8 i 9 załącznika nr 8 do SIWZ – wzoru 
umowy?  
 
Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian.  
 



10. Czy zamawiający mógłby uzupełnić zapisy par. 16 ust. 3 i 6 załącznika nr 8 do 
SIWZ – wzoru umowy w ten sposób, że podane w nich terminy usunięcia wad 
zostaną przez strony wydłużone w drodze uzgodnienia, jeżeli z przyczyn 
technicznych, technologicznych lub innych mających wpływ na możliwość 
usunięcia danej wady (np. złe warunki meteorologiczne) usunięcie wady we 
wskazanych w tych zapisach umowy terminach nie będzie możliwe? 
 
Odpowiedź:  
Zmienia się zapisy § 16 ust. 3 na: 
 
„Ewentualne wady i drobne usterki przedmiotu zamówienia wykryte przy odbiorze 
lub w toku robót usuwane będą niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 10 dni od ich 
wykrycia”.  
 
W § 16 ust. 3 mowa jest o drobnych wadach i usterkach. Termin 10 dni jest 
terminem wystarczającym na ich usunięcie.  
Jak wyżej wskazano (pytanie i odpowiedź dla pkt 5), Zamawiający odbierze roboty 
tylko i wyłącznie, gdy nie stwierdzono w ich zakresie wad i usterek, nawet tych 
drobnych. 
Natomiast jeśli chodzi o wady i usterki ujawnione w okresie rękojmi i gwarancji, to 
staranne wykonanie umowy leży w zakresie podstawowych obowiązków 
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z należytą 
staranności i w sposób umożliwiający jego prawidłowe użytkowanie. Wady i 
usterki, a co za tym idzie, ich usunięcie, muszą być czymś wyjątkowym. 
Zamawiający musi mieć prawo pełnego i nieograniczonego korzystania z obiektu, 
po jego bezusterkowym odbiorze. Pojawiające się wady czy usterki muszą być 
usunięte bezzwłocznie. 
 
 

11. W punkcie 2.10 SIWZ zamawiający pisze: „2.10 Zamawiający dopuszcza zmianę 
osób o których mowa w pkt 2.5. W przypadku zmiany tychże osób Wykonawca 
jest zobowiązany w ciągu 10 dni do zmiany dostarczyć zamawiającemu kopie 
umów zawartych z tymi osobami które będą wykonywać czynności bezpośrednio 
związane z realizacją zamówienia wraz z kopią formularza ZUS ZUA. Osoby te 
muszą być zatrudnione przez cały czas trwania umowy.” 
 
Naszym zdaniem zapisy te wykluczają się i nie korespondują również z zapisem § 
6 ust. 8 projektu umowy. Czy zamawiający ma na myśli stan liczebny osób 
zatrudnionych u zamawiającego czy stan personalny? Wskazujemy, że zwolnienie 
z pracy pracownika może wynikać z różnych przyczyn, dlatego sugerujemy 
zmianę ostatniego zdania na następujące: „Wskazana liczba zatrudnionych na 
umowę o pracę osób nie może ulec zmniejszeniu przez cały okres trwania 
umowy”. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zatrudnienia 5 osób i wskazuje równocześnie: 
„Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą 
wymagania zatrudnienia osób przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę: 
 

a) Roboty przygotowawcze 
b) Roboty ziemne  
c) Roboty związane wykonaniem prac konstrukcyjnych  
d) Roboty związane z wykonaniem bieżni 
c) Roboty zwiane z wykonaniem płyty boiska 
d) Prace związane z projektowaniem:. 
 

 Zamawiający zdaje sobie sprawę, iż zwolnienie którejś z tych 5 osób może 
nastąpić i to z rożnych powodów. Dlatego dopuszcza zmianę, którejś czy któryś z 
tych osób i nakłada równocześnie obowiązek:   
 

„2.10 Zamawiający dopuszcza zmianę osób o których mowa w pkt 2.5. W 
przypadku zmiany tychże osób Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 10 dni do 



zmiany dostarczyć zamawiającemu kopie umów zawartych z tymi osobami które 
będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia wraz 
z kopią formularza ZUS ZUA.” 
 

Wprowadza się zapis: 
„Wskazana liczba zatrudnionych na umowę o pracę osób nie może ulec 
zmniejszeniu przez cały okres trwania umowy”. 
 

Zamawiający ma na myśli osoby, które zostały zatrudnione przez Wykonawcę 
(ewentualnie podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę w celu wypełnienia 
umownego obowiązku. 

 

 
 

12. W § 4 ust. 2 projektu umowy zamawiający wskazuje: „Zamawiający zastrzega 
sobie prawo żądania od Wykonawcy przedłożenia następujących dokumentów 
wymaganych przez jednostkę finansującą(…)” – Pytanie: jakich dokumentów 
będzie żądał zamawiający? 
 
Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli standardowe dokumenty wymagane przez 
instytucje w ramach np. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, czy w programach  
Ministerstwa Sportu i Turystyki typu kosztorys powykonawczy, zestawienie 
kosztów itp. 
 

13. W § 6 ust. 1 umowy zamawiający wskazuje: „Wykonawca zapewnia, że 
dokumentacja projektowa będzie wynikiem wyłącznie jego twórczości (…)” w 
innym miejscu umowy zamawiający nie wyklucza, wręcz dopuszcza powierzenie 
tego zakresu umowy do wykonania podwykonawcom. Wskazany zapis wskazuje 
jednoznacznie, że to wykonawca ma być autorem dokumentacji projektowej, co 
nie koresponduje z pozostałymi zapisami umowy. Prosimy o dokonanie zmiany 
tego zapisu uwzględniając możliwość powierzenia wykonania dokumentacji 
projektowej podwykonawcy. 
 
Odpowiedź: Podwykonawca, który wykonuje czynności dla Wykonawcy, wykonuje 
je na rzecz Wykonawcy i w jego imieniu. Mówiąc o „będzie wynikiem wyłącznie 
jego twórczości” Zamawiając miał na myśli, iż to Wykonawca będzie dysponował 
prawami autorskimi do tego dzieła. To Wykonawca, powierzając wykonanie 
projektu budowlanego podwykonawcy, musi wprowadzić stosowne zapisy umowne 
dotyczące przeniesienia pełni praw autorskich do wykonywanej przez 
podwykonawcę dokumentacji projektowej. Ww zapisem Zamawiający chce jedynie 
uniknąć roszczeń osób trzecich odnośnie praw autorskich do dzieła jakim jest 
projekt budowlany. 
 

14. W § 11 ust. 13 projektu umowy zamawiający odnosi się do przeglądu 
pogwarancyjnego przedmiotu umowy, w punkcie 1 zamawiający wskazuje na 
odbiór ostateczny, o którym również mowa w ust. 8 tego paragrafu.  
Prosimy o doprecyzowanie, który odbiór jest ostateczny, a który odbiór 
pogwarancyjny.  
 
Odpowiedź: Odbiór końcowy/ostateczny, to odbiór końcowy/ostateczny 
przedmiotu umowy w odróżnieniu od wskazywanych również odbiorów 
częściowych. Odbiór pogwarancyjny traktowany jest jak przegląd gwarancyjny 
przedmiotu umowy i tak należy go traktować. 
 

15.  W § 14 projektu umowy jest mowa o karach umownych „za opóźnienie”. 
Sugerujemy zmianę tego terminu na termin „za zwłokę”, bowiem zwłoka 
wykonawcy może Stanowic podstawę do ewentualnego obciążenia go karą 
umowną, opóźnienie natomiast jest sytuacją obiektywnie niezawinioną od 
wykonawcy. 
 
Odpowiedz: Zapisy pozostają bez zmian. 



 
16. W § 15 ust. 1 pkt 7 projektu umowy zamawiający wskazuje, iż „Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy nastąpi likwidacja firmy 
Wykonawcy lub zostanie wszczęte postępowanie o ogłoszenie upadłości” – 
wnosimy o wykreślenie tego punktu, jako niezgodnego z art. 83 ustawy Prawo 
upadłościowe Postanowienia umowy zastrzegające na wypadek złożenia wniosku o 
ogłoszenie upadłości lub ogłoszenia upadłości zmianę lub rozwiązanie stosunku 
prawnego, którego stroną jest upadł, są nieważne. Potwierdza to także wyrok 
Sądu Najwyższego o sygn. Akt III CSK 15/14 z dnia 9.12.2014 r. który stwierdził” 
„Odwołanie się przez strony w umowie w ramach w ramach klauzuli określającej 
przesłanki odstąpienia od umowy i naliczania kar umownych do „skutecznego 
złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości” jest równoznaczne z uzależnieniem tych 
uprawnień od podjęcia przez sąd decyzji co do wniosku o ogłoszenie upadłości, 
ściślej – od uwzględnienia tego wniosku przez sąd. Wprowadzenie do umowy 
takich postanowień pozostaje w sprzeczności z art. 83 p.u.n.”. 
 
Odpowiedz: Zmienia się zapis § 15 ust. 1 pkt 7) na „gdy zostanie otwarta 
likwidacja Wykonawcy”. 
 
 

17. W § 15 ust. 2 projektu umowy zamawiający wskazuje, że „Odstąpienie od umowy 
powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności”, sugerujemy o 
zmianę tego zapisu na następujący: „Odstąpienie od umowy powinno zawierać 
uzasadnienie i powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności”. 
Zasadne jest aby decyzja o odstąpieniu od umowy była należycie uzasadniona. 
 
Odpowiedz: Zmieniono zapis na ”Odstąpienie od umowy wraz z jego 
uzasadnieniem musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności”. 
 
 

18. W § 16 ust. 6 projektu umowy zamawiający wskazuje, że:  
„W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego 
usuwania zaistniałych wad i usterek w ciągu 14 dni od daty ich protokolarnego 
stwierdzenia, a w przypadku wad i usterek zagrażających życiu lub mieniu – 
bezzwłocznie.” Sugerujemy, po słowach „protokolarnego stwierdzenia” dopisać 
następujące słowa: „lub w terminie technologicznie uzasadnionym po uzgodnień z 
zamawiającym”. Nie można wykluczyć sytuacji, że każda wada będzie możliwa do 
usunięcia w terminie 14 dni od jej stwierdzenia.  
 
Odpowiedź: 
Zmienia się zapisy § 16 ust. 3 na: 
 
„Ewentualne wady i drobne usterki przedmiotu zamówienia wykryte przy odbiorze 
lub w toku robót usuwane będą niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 10 dni od ich 
wykrycia”.  
 
W § 16 ust. 3 mowa jest o drobnych wadach i usterkach. Termin 10 dni jest 
terminem wystarczającym na ich usunięcie.  
Jak wyżej wskazano (pytanie i odpowiedź dla pkt 5), Zamawiający odbierze roboty 
tylko i wyłącznie, gdy nie stwierdzono w ich zakresie wad i usterek, nawet tych 
drobnych. 
Natomiast jeśli chodzi o wady i usterki ujawnione w okresie rękojmi i gwarancji, to 
staranne wykonanie umowy leży w zakresie podstawowych obowiązków 
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z należytą 
staranności i w sposób umożliwiający jego prawidłowe użytkowanie. Wady i 
usterki, a co za tym idzie, ich usunięcie, muszą być czymś wyjątkowym. 
Zamawiający musi mieć prawo pełnego i nieograniczonego korzystania z obiektu, 
po jego bezusterkowym odbiorze. Pojawiające się wady czy usterki muszą być 
usunięte bezzwłocznie. 

 



1. Dlaczego Zamawiający wymaga zatrudnienie 15 osób na umową o pracę przez cały 

okres realizacji zamówienia ? Warunek  taki jest wymogiem nieproporcjonalnym do 

realizacji przedmiotu zamówienia (art. 22 ust.2a )i może stanowić czyn naruszenia 

zasady uczciwej konkurencji  i zasadę proporcjonalności (art. 7 ust.1). 

 

UZASADNIENIE: Zamawiający przyjął, że termin realizacji całego przedmiotu 

zamówienia to 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.  Zamawiający wymaga aby 

dokumentacja projektowa była wykonana w ciągu 6 miesięcy.  Jednocześnie 

Zamawiający w pkt.  2.6 siwz wskazuje rodzaj czynności niezbędnych do realizacji 

zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia osób przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: 

a) Roboty przygotowawcze 

b) Roboty ziemne  

c) Roboty związane wykonaniem prac konstrukcyjnych  

d) Roboty związane z wykonaniem bieżni 

e) Roboty zwiane z wykonaniem płyty boiska 

f) Prace związane z projektowaniem  

 

W związku z powyższym należy stwierdzić, że wykonawca nie potrzebuje 
zatrudnienia na etapie projektowania  przez okres 6 miesięcy osób  do wykonania 
czynności wynikających z pkt 2.6 lit. a-e  siwz (w siwz omyłka przyporządkowania 
liter pkt.2.6). Dlatego też stwierdzamy, że wymóg zatrudnienia 15 osób przez cały 
okres realizacji przedmiotu zamówienia jest warunkiem nieproporcjonalnym do 
potrzeb realizacji tego przedmiotu. 
 
W związku z powyższym wnosimy o dokonanie zmiany tego warunku zgodnie z 
przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 
Odpowiedź: Powyższe zapisy zmodyfikowano w dniu 11.10.2016 r. Wprowadzając 
wymóg zatrudnienia nie mniej niż 5 osób. Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że ten 
wymóg dotyczy nie tylko zatrudnienia osób na umowę o pracę przez samego 
Wykonawcę, ale również podwykonawców. 
 

2. Jakie negatywne skutki dla wykonawcy będzie wywierała decyzja Zamawiającego 

wydana na podstawie pkt. 6.3 siwz o stwierdzeniu, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności skoro stwierdzenie takie może nastąpić na każdym etapie 

postępowania ?  

Odpowiedź: Powyższy zapis jest zapisem ustawowym: art. 24 ust. 12 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

3. Czy będzie konieczność wystąpienia o decyzję lokalizacyjną celu publicznego dla 

części terenu objętego inwestycją? Jeżeli decyzja jest wymagana prosimy o 

informację czy bieg terminów administracyjnych związanych z wydaniem decyzji 

lokalizacyjnej wstrzymuje termin 18-miesięczny realizacji zadania? 

Odpowiedź: Tak. Będzie istniała konieczność wystąpienia o decyzję lokalizacyjną celu 
publicznego. Bieg terminów administracyjnych związanych z wydaniem decyzji 
lokalizacyjnej nie będzie wstrzymywała 18-to miesięcznego termnu na realizację 
zadania. 

4. Prosimy o udostępnienie wypisu z ewidencji gruntów i budynków oraz wersji 

elektronicznej w dwg. mapy zasadniczej terenu. 



Odpowiedź: Udostępniono wypis z ewidencji gruntów i budynków. Nie posiadamy 
wersji elektronicznej w dwg mapy zasadniczej terenu. 

5. Prosimy o udostępnienie  informacji o planowanych ilościach i głębokościach 

dotyczących wymiany gruntu dla prac ziemnych. Brak badań uniemożliwia obliczenie 

kosztów robót. 

Odpowiedź: Planowana ilości i głębokości wymiany gruntu dla prac ziemnych ustala 
Oferent na podstawie: 
- przyjętej przez siebie technologii robót, 
- załączonych badań geologicznych, 
- swojej wiedzy i doświadczenia. 
Zamawiający w PFU nie określa ilości robót do wykonania.  
 

6. Prosimy o udostępnienie inwentaryzacji przekrojów i rzutów pomieszczeń ośrodka 

kultury oraz określenie wymagań dotyczących krotności wymian powietrza i 

możliwości ustawienia central na dachu budynku w zakresie nośności dachu. Brak 

badań uniemożliwia obliczenie kosztów robót. 

Odpowiedź: Inwentaryzację załączono. Krotność wymiany powietrza w 
pomieszczeniach należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami ( dla danego 
pomieszczenia).-  PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych 
zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania. 
 

7. Prosimy o określanie szczegółowego zakresu robót budowlanych i instalacyjnych dla 

remontu ośrodka kultury. 

Odpowiedź: Szczegółowy zakres robót wynika z projektu wykonawczego. Projekt 
wykonawczy wg formuły "zaprojektuj i wybuduj" sporządza Wykonawca (Oferent) a 
nie Zamawiający. Zamawiający poprzez PFU określa warunki jakie Wykonawca 
powinien osiągnąć, spełniając wymagania obowiązujących norm, Zamawiający nie 
narzuca technologii wykonania ilości i zakresu robót. 
 

8. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie części robót na podstawie zgłoszenia i części 

na pozwolenie na budowę ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie części robót na podstawie zgłoszenia 
i części na pozwolenie na budowę lecz kwalifikacji dokumentacji projektowej dokona 
Starosta Kluczborski a nie Zamawiający. 
 

9. Prosimy o wskazanie punktów zasilania w energię  elektryczna i wodę oraz miejsce 

odprowadzenia ścieków sanitarnych i deszczowych. 

Odpowiedź: Wykonawca na etapie projektu bilansuje zapotrzebowanie na media i 
występuje do gestorów ( ZE, WiK) o zapewnienie warunków dostawy i odbioru w/w 
mediów. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zaoferuje takie rozwiązania, które 
oparte będą o media istniejące na obszarze przedmiotowej działki:  
- woda - w części zachodniej działki i działce nr 320 ( północna część, zaznaczone 
jako projektowana sieć a obecnie w trakcie wykonywania). 
 - energia elektryczna - występuje w całym obszarze działki 
- kanalizacja sanitarna - do studzienki o rzędnej 205,53/200,42 zlokalizowanej w 
północno-wschodniej części działki, oraz do studzienki o rzędnej  203,95/201,75 
zlokalizowanej w południowej części w chodniku, przy ulicy Borkowskiej. 
- kanalizacja deszczowa -  do studzienki o rzędnej 204,45/202,78 zlokalizowanej w 
południowej części przy ulicy Borkowskiej a w części północnej do kanalizacji 
deszczowej  - działka nr 320 (zaznaczone jako projektowana sieć a obecnie w trakcie 



wykonywania). Równocześnie Zamawiający oczekuje, że wody deszczowe, będą 
zbierane do podziemnego zbiornika(ów) i zagospodarowane do podlewania płyty 
boiska. 
Wyżej wymienione punkty włączenia podane są przykładowo. Wykonawca na etapie 
projektu może dokonać połączeń w innych miejscach. 
 

10. Prosimy o potwierdzenie czy ilość toalet ogólnodostępnych jest wystarczająca ( pkt 

3.2.1 PFU). 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza ilości toalet określone w pkt. 3.2.1.PFU 
 
Sanitariaty ogólnodostępne: 
1) sanitariat dla kobiet: 
- 4 szt. Toalet 
- 4 szt. Umywalek 
2) sanitariat dla mężczyzn: 
- 2 szt. Toalet 
- 4 szt. Pisuarów 
- 4 szt. Umywalek 
3) osobno wydzielony sanitariat dla osób niepełnosprawnych: 
-1 szt. Toaleta 
-1szt. Umywalka 
 

11. Czy Zamawiający planuje w przyszłości przy imprezach masowych usytuowanie 

toalet i zapleczy sanitarnych tymczasowych? Prosimy o podanie ilości i miejsca 

zasilania w media i odbiorów. 

Odpowiedź: Zamawiający planuje w przyszłości przy imprezach masowych 
usytuowanie toalet i zapleczy sanitarnych tymczasowych typu TOI-TOI wg potrzeb 
organizatora lecz bez podłączania ich do mediów. 
 

12. Czy teren opracowania objęty jest nadzorem archeologicznym? Czy w ramach robót 

wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia ratowniczych badań 

archeologicznych? 

Odpowiedź: Teren opracowania nie jest objęty nadzorem archeologicznym, 
Wykonawca nie jest zobowiązany do przeprowadzenia ratowniczych badań 
archeologicznych. 
 

13. Czy Zamawiający dopuszcza zmian lokalizacji trybun stadionu i amfiteatr z uwagi na 

oślepienie widzów promieniami słonecznymi w godzinach popołudniowych podczas 

imprez oraz lokalizacji bieżni 100-metrowej? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmian lokalizacji trybun stadionu i amfiteatr 
z uwagi na oślepienie widzów promieniami słonecznymi w godzinach popołudniowych 
podczas imprez oraz lokalizacji bieżni 100-metrowej. 
 

14. Czy wskazane w SIWZ rysunek z przykładowa bieżnią lekkoatletyczną z boiskiem 

należy traktować jako przykładowy? Czy istnieje możliwość zmian lokalizacji 

elementów oraz zmiana głównej istniejącej osi głównej płyty boiska? 

Odpowiedź: Rysunek z przykładową bieżnią lekkoatletyczną z boiskiem należy 
traktować jako przykładowy. Jednakże stadion musi spełniać wymagania zawarte w 
Podręczniku:"Założenia dla projektantów stadionów LA 



http://www.pzla.pl/zdjecia/zal_ak/stadion-lekkoatletyczny-zalozenia-dla-
projektantow-1_201503050146.pdf 
Istnieje możliwość zmian lokalizacji elementów oraz zmiana głównej istniejącej osi 
głównej płyty boiska.  

 

15. Czy Zamawiający przewiduje systemy nawadniające dla murawy boiska 

treningowego?  

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje systemu nawadniającego dla murawy 
boiska treningowego. 
 

16. Prosimy o wskazanie źródła i miejsca zasilania w wodę do celów nawadniania. 

Odpowiedź: W dowolnym miejscu istniejącej instalacji wody na stadionie, lecz poza 
obrysem płyty boiska głównego. 

 

17. Prosimy o określenie ilości natężenie oświetlenia [w Lx] dla boiska głównego, areny 

lekkoatletycznej i boiska treningowego oraz oświetlenia terenu. 

Odpowiedź:  
Strona 26 PFU  
Oświetlenie 
Oświetlenie stadionu należy wykonać zgodnie z poniższymi warunkami : 
Poziom natężenia oświetlenia ( średni) 500lx 
Równomierność oświetlenia 0,6 
Wskaźnik olśnienia < 50 
Temperatura barwowa >4000K 
Zdolność oddawania barw > 65 
Należy zaprojektować oświetlenie miejsc parkingowych oraz dróg dojazdowych, 
oprawami sodowymi na słupach wysokich, a ciągów pieszych - oprawami na 
słupkach niskich. Założyć należy, że oświetlenie zewnętrzne sterowane będzie 
przy pomocy czujników zmierzchowych oraz zegara. 
Powyższy zapis dotyczy całego stadionu łącznie z terenem (stąd wskaźnik 
równomierności oświetlenia)  z wyłączeniem boiska treningowego 
Strony 55-56 PFU  

7. Oświetlenie 
 
 Oświetlenie na obiekcie dla rozegrania meczy piłkarskich do IV ligi i 
zgodne z wytycznymi PZLA w sprawie obiektów VB klasy dla zawodów 
lekkoatletycznych. 
 
Sprawy oświetlenia w sporcie, w tym na stadionach lekkoatletycznych, reguluje 
norma europejska, mająca status Polskiej Normy PN-EN 12193 „Światło i 
oświetlenie, Oświetlenie w sporcie”. Podane w tej normie wymagania dotyczące 
dyscyplin sportowych często uprawianych w Europie. W odniesieniu do 
lekkoatletyki przewidują następujące normy dla zawodów rozgrywanych na 
stadionach. 
 

 Powierzchnia 
odniesienia 

Liczba punktów siatki 

Dł. [m] Szer.[m]  Dł. [m] Szer.[m] 
Lekkoatletyka- bieżnia 400m – 
wszystkie konkurencje 

100 Od 4,8 do 
9,8 

21 3 

Boisko 150 80 23 13 
klasa Poziom natężenia 

oświetlenia 
  GR Wskaźnik 

oddawania 
barw Eavlx Emin/Eav   



I 500 0,7   50 60 
II 200 0,5 55 60 
III 100 (patrz 

uwaga 3) 
0,5 55 20 

 
Uwaga 1:  
Przy konkurencjach rzutu oszczepem i młotem zaleca się rozważenie zastosowania 
specjalnych środków ostrożności w celu zapewnienie bezpieczeństwa osób 
przebywających na stadionie, ponieważ rzucane przedmioty mogą lecieć ponad 
linią światła i wskutek tego być niewidoczne w części ich toru lotu 
 
Uwaga 2:  
Poziome natężenie oświetlenia dla dyscyplin biegowych może być obniżone do 50 
lx  
 
Uwaga 3:  

Ze względu na warunki pracy sędziów i urządzeń fotokomórki, zaleca się, aby 
pionowe natężenie oświetlenia na finiszu wynosiło 1 000 lx. 

 
Oświetlenie boiska treningowego - nie przewiduje się. 

 

18. Prosimy o potwierdzenie czy remont budynku ośrodka kultury powinien doprowadzić 

do zgodności z Warunkami Technicznymi w zakresie projektowanej charakterystyki 

energetycznej. 

Odpowiedź: Remont budynku ośrodka kultury powinien doprowadzić do zgodności z 
Warunkami Technicznymi w zakresie projektowanej charakterystyki energetycznej. 
 

19. Prosimy o przedstawienie na załączniku graficznym obszaru koniecznego do 

ogrodzenie w ramach przedmiotowej inwestycji. 

Odpowiedź: Zamawiający chciałby aby nowe ogrodzenie pokrywało się z istniejącym 
ogrodzeniem pokazanym na mapie dla celów projektowych. Wykonawca może 
zmienić obszar ogrodzenia o ile spełni wymagania opisane w PFU 

20. Czy teren należy uzbroić w siec wodociągową pożarową z hydrantami zewnętrznymi 

Dn80 dla zewnętrznego gaszenia pożaru ?  

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia Wykonawcy na etapie projektowym sposób 
rozwiązania zabezpieczeń ppoż, spełniając podstawowe wymagania: 
Do zabezpieczenia trybun powinny być stosowane hydranty 25 z wężem 
półsztywnym umieszczone przy wyjściach na trybuny. Zasięg hydrantów powinien 
zapewniać możliwość objęcia zwartym prądem wody o długości strumienia 10 m całej 
powierzchni trybun.  
Dostęp do hydrantów wewnętrznych chroniących trybuny powinna mieć przeszkolona 
obsługa obiektu. 
Hydranty chroniące trybuny powinny być zabezpieczone przed zamarznięciem. 
Dla kompleksu obiektów stadionu należy zapewnić wodę do zewnętrznego gaszenia 
pożaru z co najmniej dwóch hydrantów nadziemnych o  średnicy Ø80. 
Hydranty powinny być zlokalizowane na zewnątrz kompleksu, w odległości do 40 m 
od wjazdu, poza terenem ogólnodostępnym. Do żadnego z obiektów w kompleksie 
stadionu odległość do najbliższego hydrantu zewnętrznego nie powinna przekraczać 
150 m. 
Do ochrony miejsc parkingowych powinny być zapewnione odrębne hydranty. 
 

21. Prosimy o określenie dopuszczalnych odstępstw (tj. wielkości możliwych przekroczeń 

lub pomniejszeń) od wymiarów, powierzchni i ilości określonych w PFU. 



Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje stosowania odstępstw od danych zawartych 
w PFU, gdyż zawarte tam dane opierają się na podręcznikach licencyjnych PZPN i 
PZLA. 
 

22. Prosimy o skonkretyzowanie czy pojemność trybun wynosić ma 150 miejsc 

siedzących, czy też uwzględniając aktualne wymagania PZPN dla 4 ligi – 500 miejsc 

siedzących (w tym min. 250 miejsc siedzących indywidualnych)? 

Odpowiedź: Pojemność trybun wynosić ma 500 miejsc siedzących w tym min. 250 
miejsc siedzących indywidualnych jak dla wymagań PZPN dla 4 ligi.  

 Tym samym Zamawiający koryguje zapisy PFU  
Str. 18 

2.2 Budowa trybun na 150  500miejsc  150  500m-c 
 

Str. 42  
Budowa trybun na 150   500 miejsc 150  500 m-c 

- ilość miejsc - 150 – 500 
 

23. Biorąc pod uwagę możliwość wykonania sztucznej murawy na głównym boisku 

stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego prosimy o podanie szczegółowych parametrów i 

wymagań dla sztucznej nawierzchni. 

Odpowiedź: Sztuczna trawa musi uzyskać równocześnie: atest PZH, certyfikat FIFA 
1, rekomendację ITB, a także deklarację zgodności z normą PN:EN 15330-1:2008 

24. Prosimy o potwierdzenie, że na boisku piłkarskim głównym zamontowane mają być 2 

sztuki bramek aluminiowych do piłki nożnej pełnowymiarowej o wym. 7,32 x 2,44 m, 

natomiast na boisku bocznym treningowym – 2 sztuki bramek aluminiowych o wym. 

5,0 x 2,0 m. 

Odpowiedź: Na boisku piłkarskim głównym zamontowane mają być 2 sztuki bramek 
aluminiowych do piłki nożnej pełnowymiarowej o wymiarach 7,32x2,44 m 
demontowalnych, natomiast na boisku bocznym treningowym - 2 sztuki bramek 
aluminiowych o wymiarach 5,0x2,0 m demontowalnych 
 

25. Prosimy o potwierdzenie, że na boisku piłkarskim głównym zamontowane mają być 2 

odcinki piłkochwytów (za każdą z bramek) dł. 30 m każdy i wys. 6 m? Czy 

piłkochwyty mają posiadać możliwość demontażu ? 

Odpowiedź: Na boisku piłkarskim głównym zamontowane mają być 2 odcinki 
piłkochwytów( za każdą z bramek) dł. 30 m każdy i wysokości 6 m. Piłkochwyty 
muszą posiadać możliwość demontażu. 

26. Prosimy o potwierdzenie, że na boisku treningowym bocznym zamontowane mają 

być 2 odcinki piłkochwytów (za każdą z bramek) dł. 30 m każdy i wys. 6 m? Czy 

piłkochwyty mają posiadać możliwość demontażu ? 

Odpowiedź: Na boisku piłkarskim treningowym zamontowane mają być 2 odcinki 
piłkochwytów ( za każdą z bramek) dł. 30 m każdy i wysokości 6 m. Piłkochwyty 
montowane na stałe. 
 

27. Prosimy o podanie ilości studzienek rozdzielczych dla instalacji elektrycznej do 

zamontowania w płycie boiska. 

Odpowiedź: Planowana ilości studzienek rozdzielczych ustala Oferent na etapie 
projektu na podstawie: 



- przyjętej przez siebie technologii robót, 
-  swojej wiedzy i doświadczenia. 
Zamawiający w PFU nie określa ilości robót do wykonania lecz parametry 
końcowe zadania  
 

28. Prosimy o zamieszczenie koncepcji wykonania trybuny. 

Odpowiedź: Jak na załączonych zdjęciach. 
 

29. Prosimy o określenie czy trybuna ma być zadaszona czy nie ? 

Odpowiedź: Trybuna zadaszona ma być dla 150 osób, zlokalizowana w części 
środkowej.  Niezadaszona trybuna dla ilości pozostałej. 
 

30. Prosimy o określenie czy ogrodzenie wydzielające sektor przeznaczony dla kibiców 

gości ma mieć wys. 2,0 czy 2,2 m? Prosimy o podanie wymiarów klatki.  

Odpowiedź: Zamawiający na etapie PFU nie określa wymiarów lecz definiuje 
wymagania, jakie wymagany przedmiot zamówienia powinien spełniać, czyli: 
Na stadionie co najmniej 5% łącznej liczby miejsc przewidzianych dla publiczności 
musi być udostępnionych dla kibiców drużyny gości w oddzielnym sektorze. 5%x500 
= 25 osób minimum 
Sektor kibiców drużyny gości musi odpowiadać parametrom n/w parametrom:  
a/ Minimalne wymiary powierzchni dla widzów: - miejsca stojące 0,50x0,40 m 
(szerokość x głębokość) - miejsca siedzące 0,50x0,80-0,85 m.  
b/ Sektory zwolenników drużyn przeciwnych, powinny być wydzielone trwałym 
ogrodzeniem o wysokości 220 cm, oddalone od siebie. Ich oddzielenie należy 
wykonać szczególnie stabilnie. Sektor dla kibiców gości powinien mieć oddzielne 
wejście. 
 

31. Prosimy o podanie ilości ogrodzenia o wys. 2,2 m do wykonania wokół głównej płyty 

boiska. Prosimy o określenie sztukowo do wykonania furtek, bram przesuwnych oraz 

bram dwuskrzydłowych. 

Odpowiedź: 3 furtki i 3bramy przesuwne lub dwuskrzydłowe. 
 

32. Prosimy o podanie szczegółów oraz ilości do wykonania ogrodzenia oddzielającego 

pole gry od widowni o wys. min. 1,2 m. W ile bramek ewakuacyjnych 

(pomalowanych na kolor odróżniający je od pozostałego ogrodzenia) należy 

wyposażyć ogrodzenie (str. 24  PFU)? 

Odpowiedź: Zamawiający na etapie PFU nie określa wymiarów lecz definiuje 
wymagania, jakie wymagany przedmiot zamówienia powinien spełniać. Ilości 
robót określa Wykonawca na etapie projektu. Ogrodzenie o wysokości 1,2m  musi 
wystąpić w miejscu widowni. Zamawiający ma wolną rękę w projektowaniu długości i 
szerokości widowni, wiec Zamawiający tego nie narzuca. Zamawiający dopuszcza 
oba opisane w PFU rodzaje ogrodzeń : panelowe lub siatka powlekana. 

 
33. Prosimy o doprecyzowanie czy ogrodzenie zewnętrzne ma mieć wys. min. 2,5 m (str. 

30 PFU) czy należy wykonać ogrodzenie o wys. 1,8 m (str. 54 PFU)? Czy ogrodzenie 

całego terenu projektu ma być wykonane z siatki ocynkowanej powlekanej czy też z 

ogrodzenia ażurowego stalowego, panelowego? 

Odpowiedź: Ogrodzenie zewnętrzne ma nieć wys. min.2,5m. Ogrodzenie całego 
terenu projektu ma być wykonane z siatki ocynkowanej powlekanej lub z ogrodzenia 
ażurowego stalowego panelowego. Furtki i bramy o wysokości 1,80m, panelowe. 
 



34. Prosimy o określenie ile muru oporowego należy przewidzieć do wykonania przy 

ogrodzeniu zewnętrznym ? 

Odpowiedź: W części wschodniej terenu występuje różnica poziomów terenu . 
Zagospodarowanie tego fragmentu pozostawia się Wykonawcy co do formy tak jak i 
ilości, w szczególnym przypadku poprzez zastosowanie muru oporowego. 
Zamawiający nie określa i nie narzuca ilości wykonania robót. 

 
35. PFU przewiduje „wymianę wszystkich istniejących sieci” – prosimy o podanie jakich 

sieci oraz ich ilości. 

Odpowiedź: Na obszarze działki występuje instalacja wody i energii elektrycznej . 
PFU przewiduje wykonanie nowych wyżej wymienionych sieci a włączenie się do tych 
instalacji możliwie na terenie działki, tak aby przyszłe  działanie stadionu nie opierało 
się na starych sieciach. W odpowiedzi na pytanie nr 11 ( Odpowiedzi 11.10.16) 
zamawiający wskazał potencjalne miejsca podłączeń od sieci poza terenem działki. 
Każdorazowo ilości instalacji wynikać muszą z projektu i Zamawiający na etapie PFU 
ich nie podaje. 

 

36. Prosimy o określenie szczegółów oraz ilości oświetlenia:  

1) miejsc parkingowych, dróg dojazdowych (na słupach wysokich) oraz  

2) ciągów pieszych (na słupach niskich). 

 

Odpowiedź: Oświetlenie miejsc parkingowych i dróg dojazdowy: 
 wymagania oświetleniowe wg. PN-EN 12464-2 średnie natężenie oświetlenia- Eśr.  
= 5 lx 
oświetlenie ciągów pieszych klasa oświetleniowa- S 5 średnie natężenie 
oświetlenia- E śr. = 3 lx 
Ilości słupów, rodzaj opraw - oferuje Wykonawca 
 

 

37. Prosimy o określenie ilości oświetlenia stadionu głównego piłkarsko-

lekkoatletycznego oraz stadionu bocznego treningowego. 

 

Odpowiedź: Strona 26 PFU  
Oświetlenie 
Oświetlenie stadionu należy wykonać zgodnie z poniższymi warunkami : 
Poziom natężenia oświetlenia ( średni) 500lx 
Równomierność oświetlenia 0,6 
Wskaźnik olśnienia < 50 
Temperatura barwowa >4000K 
Zdolność oddawania barw > 65 
Należy zaprojektować oświetlenie miejsc parkingowych oraz dróg dojazdowych, 
oprawami sodowymi na słupach wysokich, a ciągów pieszych - oprawami na 
słupkach niskich. Założyć należy, że oświetlenie zewnętrzne sterowane będzie przy 
pomocy czujników zmierzchowych oraz zegara. 
Powyższy zapis dotyczy całego stadionu łącznie z terenem (stąd wskaźnik 
równomierności oświetlenia)  z wyłączeniem boiska treningowego. Boisko 
treningowe nieoświetlone. 
Warunki oświetlenia opisane są na stronach 55-56 PFU. 

 
 

 

38. W PFU przedstawione są różne rozwiązania dla nawierzchni sportowej na bieżni – 

prosimy o jednoznaczne określenie jaka nawierzchnia ma zostać wykonana. 



 

Odpowiedź: Wg PFU str. 31 - każda, która spełnia wymagania IAAF Class1(klasa 
pierwsza) o wymaganiach określonych na str 31-33. Zamawiający wymienił różne 
rodzaje nawierzchni jednak warunkiem podstawowym jest spełnienie wymagań IAAF 
Class1(klasa pierwsza) aby uzyskać licencję PZLA dla stadionu kat. V. 

 

39. Prosimy o określenie czy skocznia do skoku w dal i trójskoku ma mieć zeskocznie po 

obu stronach rozbiegu czy też rozbieg w jednym kierunku i zeskocznię na jednym 

jego końcu. 

 

Odpowiedź: W jednym kierunku i zeskocznię na jednym jego końcu. 
 

 

40. Czy w okresie realizowania inwestycji Gmina zgadza się na płatność odsetek od 

wykorzystanego kapitału? W SIWZ nie ma informacji o płatnościach odsetek. 

Odpowiedź: Kwestie te zawarte są w załączniku nr 7 do SIWZ – Istotne 
postanowienia umowy z Instytucją Finansującą, pkt 9). 

41. Czy Gmina akceptuje faktury powiększone o obowiązującą stawkę podatku VAT z 

tytułu odsetek?   

Odpowiedź: Tak, Gmina akceptuje faktury powiększone o stawkę podatku VAT z 
tytułu odsetek. 

42. Czy istnieje możliwość finansowania w oparciu o stawkę WIBOR 1M zamiast WIBOR 
3M? 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
43. Termin płatności przysługujących Wykonawcy należności Zamawiający określa na 21 

dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, a 
jeżeli będzie to dzień ustawowo wolny od pracy – to w ostatnim dniu roboczym 
poprzedzającym ten dzień. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy następować będzie 
każdorazowo przez Instytucję finansującą. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia 
rachunku bankowego Instytucji finansującej. 
Jest to niespójne z tym co znajduje się w zał. Nr 7 – istotne warunki spłaty pkt 9) 
a), bo tam jest mowa że wymagalność faktury to 30 dni od doręczenia. 
Odsetki o których mowa w pkt 8 będą naliczane i pobierane zgodnie z poniższymi 

zasadami: 

a) Od kwoty aktualnego salda wierzytelności pozostającego do zapłaty 

(ustalonego w oparciu o zaakceptowane przez Dłużnika Wierzytelności 

faktury i podpisane Zawiadomienia i pomniejszone o dokonane spłaty) 

Instytucja finansująca będzie naliczała odsetki codziennie w stosunku 

rocznym (dla roku równego 365 dni i rzeczywistej liczby dni w każdym 

miesiącu kalendarzowym) wg zmiennej co kwartał stopy procentowej 

ustalonej na bazie WIBOR 3M, jako określonego w pkt b) i stałej marży 

Instytucji finansującej …). Odsetki dla danej kwoty wierzytelności będą 

naliczane od daty wymagalności danej faktury, tj od 30 dnia od daty 

otrzymania faktury przez Dłużnika Wierzytelności). 

 

Odpowiedź: Zmodyfikowano zapis SIWZ na: 

Termin płatności przysługujących Wykonawcy należności Zamawiający określa na 
30 dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, 
a jeżeli będzie to dzień ustawowo wolny od pracy – to w ostatnim dniu roboczym 



poprzedzającym ten dzień. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy następować będzie 
każdorazowo przez Instytucję finansującą. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia 
rachunku bankowego Instytucji finansującej. 

 

44. W przypadku wystąpienia zamówień uzupełniających lub dodatkowych lub robót 
dodatkowych, Zamawiający informuje, iż będą one objęte wykupem wierzytelności. 
 
Prosimy o sprecyzowanie zapisu do jakiej wysokości mogą być te zamówienia lub 
roboty? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. Ze względu na 
ryczałtowy charakter wynagrodzenia, nie przewiduje się również robót dodatkowych. 
Dokonuje się modyfikacji treści SIWZ wykreślając w rozdziale 2 pkt 2.12.23. W 
przypadku wystąpienia zamówień uzupełniających lub dodatkowych lub robót 
dodatkowych, Zamawiający informuje, iż będą one objęte wykupem wierzytelności. 
 
1. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż zgodnie z zapisami pkt. 2.12.17, 

2.12.20 SIWZ Zamawiający każdorazowo wraz z fakturą przekaże Instytucji 

Finansowej oświadczenie/zawiadomienie, ze wskazaniem kwot jakie będą 

podlegały wykupowi, daty otrzymania faktury przez Zamawiającego od 

Wykonawcy oraz dokładnych danych podwykonawców, numerów rachunków na 

które mają zostać uruchomione środki w razie jakichkolwiek  płatności 

bezpośrednio na ich rzecz.  Prosimy o potwierdzenie, że 

oświadczenia/zawiadomienia będą podpisane zgodnie z reprezentacją Gminy bądź 

na podstawie przekazanego Instytucji Finansującej w oryginale lub notarialnie 

potwierdzonej kopii pełnomocnictwa do zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy.  

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

2. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż Zawiadomienia, o których mowa w 

pkt. 6 ppkt. 1) załącznika nr 7 do SIWZ  „Istotne postanowienia umowy z 

Instytucją Finansującą”, zostaną dostarczone do Instytucji Finansującej nie 

później niż na 2 dni robocze przed terminem wskazanym na fakturze VAT w 

oryginale.  

 

Odpowiedź: Zawiadomienia, o których mowa w pkt. 6 ppkt. 1) załącznika nr 7 do 
SIWZ  „Istotne postanowienia umowy z Instytucją Finansującą”, zostaną 
dostarczone do Instytucji Finansującej nie później niż na 2 dni robocze przed 
terminem wskazanym na fakturze VAT np. w formie elektronicznej lub za 

pomocą faxu i natychmiast potwierdzone na piśmie. 

 

 

3. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku opóźnienia w 

dostarczeniu zawiadomień o których mowa  w pkt. 6 ppkt. 1) załącznika nr 7 do 

SIWZ lub dostarczenia zawiadomień nie spełniających wymogów określonych w 

Umowie,  Instytucja Finansująca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w 

płatnościach a wszelkie roszczenia z tego tytułu będą kierowane bezpośrednio 

przez Wykonawcę do Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

4. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że poprzez sformułowanie „na wniosek” 

zawarte w pkt. 7 „Istotnych postanowień umowy z instytucją finansującą”, 



stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ, Zamawiający ma na myśli tylko i wyłącznie 

wcześniejszą spłatę wierzytelności.  

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

5. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż w przypadku wcześniejszej częściowej 

spłaty wierzytelności aktualizacja harmonogramu spłat będzie dokonywana nie 

częściej niż co 3 miesiące( wraz ze zmianą stawki WIBOR 3M), a płatności 

przypadające przed aktualizacją nowego harmonogramu będą płacone na 

podstawie aktualnie obowiązującego harmonogramu spłat. Pozytywna odpowiedź 

Zamawiającego będzie miała korzystny wpływ na wysokość zaoferowanej ceny. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

6. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że każda kwota podlegająca wykupowi 

określona w zawiadomieniu wystawionym przez Zamawiającego jest kwotą 

ostateczną tj. po dokonaniu wszystkich potrąceń oraz ewentualnie po złożeniu do 

depozytu sądowego kwot wynagrodzenia Podwykonawców. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

7. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że cesji wierzytelności podlega każda 

wskazana przez Zamawiającego część wynagrodzenia Wykonawcy z osobna. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

8. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści pkt. 2.12.26. SIWZ oraz zastrzeżenia 

zmian harmonogramu spłat w przypadku wcześniejszej spłaty  w sposób: 

- raty pozostają na dotychczasowym poziomie, natomiast skróceniu ulega okres 

ich spłaty”.  

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

9. W razie odmownej odpowiedzi prosimy Zamawiającego o dodanie do pkt. 2.12.26. 

SIWZ tiret pierwszy zdania: „raty będą równe, z zastrzeżeniem ostatniej raty 

wyrównawczej w przypadku kwoty niepodzielnej na równe części, przy czym 

wysokość ostatniej raty będzie stanowiła równowartość kwoty pozostałej do 

zapłaty po rozłożeniu kwoty wierzytelności na 95 równych rat.” 

 

Odpowiedź: Zmodyfikowano treść SIWZ w tym względzie. 
 

10. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści pkt. 2.12.26. SIWZ poprzez dodanie w 

tirecie trzecim zdania: „Z zastrzeżeniem, że zmiany nie będą miały wpływu na 

wydłużenie okresu spłaty.” 

 

Odpowiedź: Zmodyfikowano treść SIWZ w tym względzie. 
 

 

11. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści zdania ostatniego § 7 ust. 9 wzoru 

umowy i nadanie mu brzmienia: „Dowodem zapłaty jest oświadczenie 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iż otrzymał należne mu z tytułu 

umowy o podwykonawstwo wynagrodzenie lub potwierdzenie zapłaty (przelewu) 

do podwykonawcy”. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o informację jak 



należy postąpić w sytuacji, kiedy podwykonawca pomimo otrzymania zapłaty, 

bezpodstawnie odmówi  Wykonawcy wystawienia oświadczenia. 

 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ w następujący sposób” 
Dowodem zapłaty jest oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 
iż otrzymał należne mu z tytułu umowy o podwykonawstwo wynagrodzenie lub 
potwierdzenie zapłaty (przelewu) do podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) 
wraz z dokumentem potwierdzającym, iż Wykonawca dokonał zapłaty całości 

należności przysługującej Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy).” 
 

12. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści §12 ust. 5 i zmodyfikowanie postanowień 

w taki sposób, aby Wykonawca miał obowiązek przedstawić Zamawiającemu 

dowody zapłaty do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wymagalnego 

wynagrodzenia w terminie 5 dni przed upływem terminu płatności faktury.  

 

Odpowiedź: Zmodyfikowano treść SIWZ, wprowadzono termin 7  nie 5 dni. 
 

13. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż w związku z zapisem § 13 ust. 4 

Zamawiający poinformuje Instytucję Finansową o podpisaniu umowy z 

Wykonawcą w dniu jej zawarcia, w celu dotrzymania 14dniowego terminu 

zawarcia Umowy Wykupu Wierzytelności.  

 
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza, obowiązkiem Wykonawcy jest 
dopilnowanie, by zawarł na czas umowę z Instytucją Finansująca. 
 

14. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż zgodnie z zapisem §13 ust. 6 wzoru 

umowy, na pisemny wniosek Instytucji Finansowej zostanie zawarta trójstronna 

Umowa Wykupu Wierzytelności pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą a 

Instytucją Finansową.  

 

Odpowiedź: Umowa zostanie zawarta na zasadach i o treści wskazanej w SIWZ, 
po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z SIWZ, jednak umowa 
trójstronna to tylko jedna z możliwości. 
 

15. W razie odmownej odpowiedzi prosimy o potwierdzenie, iż na wniosek Instytucji 

Finansowej zostanie zawarta  dwustronna Umowa Wykupu Wierzytelności oraz 

stosowne porozumienie pomiędzy Dłużnikiem  Wierzytelności oraz Instytucją 

Finansową dotyczące spłaty wierzytelności.  

 

Odpowiedź: j.w. 
 

16. Prosimy o zmianę kary umownej zawartej w §14 ust. 1 pkt. 1), 2) i naliczanie jej 

za każdy dzień „zwłoki” a nie „opóźnienia”. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

17. Z uwagi na miarkowanie kar umownych zwracamy się z prośbą o zmniejszenie 

kary określonej w §14 ust. 1 pkt. 5), 6) oraz 7) wzoru umowy do 2500 zł. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

18. Zgodnie z zasadą równości stron umowy prosimy Zamawiającego o zmianę treści 

§14 ust. 3 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia: „Strony zastrzegają sobie 



prawo do odszkodowania uzupełniającego, w przypadku gdy kara umowna 

przewidziana w ust. 1 nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody”.  

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

19. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §14 ustęp 4 wzoru umowy na 

następujący: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez 

sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem 

zapłaty nie krótszym niż 7 dni od daty jej otrzymania”.  

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

20. Prosimy o zmianę §15 ust. 1 pkt. 5) poprzez zmodyfikowanie postanowień w taki 

sposób aby przed odstąpieniem od umowy Zamawiający zobowiązany był do 

wezwania Wykonawcy i wyznaczenia mu dodatkowego 30 dniowego terminu na 

realizację obowiązków stanowiących podstawę odstąpienia. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

21. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż w przypadku opóźnienia w 

płatnościach Instytucji finansowej przysługują odsetki za opóźnienie w płatności 

określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w 

transakcjach handlowych? W przypadku odpowiedzi negatywnej, pragniemy 

poinformować, iż na podstawie art. 13 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach 

handlowych postanowienia umowy wyłączające lub ograniczające uprawnienia 

wierzyciela lub obowiązki dłużnika do naliczania odsetek za opóźnienie z niniejszej 

ustawy są nieważne, zatem zapisy art. 8 ustawy stosuje się odpowiednio. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

22. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy pomiędzy Zamawiającym 

a Instytucją Finansującą możliwości postawienia jej w stan natychmiastowej 

wymagalności w przypadku opóźnień w płatności rat i ewentualne podanie okresu 

opóźnień w płatnościach, po upływie którego bankowi/instytucji finansowej 

przysługuje ww. uprawnienie. Proponujemy następujący zapis:  „Strony ustalają, 

że opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 60 

dni skutkować będzie powstaniem po stronie nabywcy wierzytelności prawa do 

postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania 

zapłaty całości niespłaconej ceny”  

Powyższe jest standardem przyjętym w usługach udzielania finansowania. Brak 

zgody na wprowadzenie możliwości postawienia umowy w stan wymagalności w 

przypadku opóźnień w płatnościach, znacznie zwiększa ryzyko transakcji, co 

będzie uwzględniane przy kalkulacji kosztu usługi, a ponadto może wpłynąć na 

zmniejszenie ilości Wykonawców przystępujących do przetargu. Jeżeli 

Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 60 dniowy termin wspomniany powyżej, 

prosimy o jego wskazanie.  

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

23. Prosimy o wskazanie, w jakich najwcześniejszych terminach i w jakiej wysokości 

Instytucje Finansujące mają przyjąć uruchomienia środków do obliczenia ceny 

oferty w zakresie finansowania przy założeniu, że cena oferty musi zawierać 



maksymalne koszty, które może ponieść Zamawiający i nie może ulec 

zwiększeniu. np.: 

„Ustala się następujące terminy wystawiania faktur: 
- pierwsza płatność po fazie projektowej nastąpi nie wcześniej niż  ___________ , 

- druga płatność nastąpi nie wcześniej niż  ____________  na kwotę  stanowiącą 

nie  więcej niż  25% zaangażowania w realizacji przedmiotu umowy; 

- trzecia płatność nastąpi nie wcześniej niż  ____________  na kwotę  stanowiącą 

nie  więcej niż  50% zaangażowania w realizacji przedmiotu umowy; 

- czwarta płatność nastąpi nie wcześniej niż  ____________  na kwotę  

stanowiącą nie  więcej niż  75% zaangażowania w realizacji przedmiotu umowy; 

- faktura końcowa wystawiona będzie po zakończeniu całego zadania nie 

wcześniej niż ______________ na pozostałą kwotę.” 

 

Odpowiedź: Na tym etapie postępowania nie można tego określić. 
 

24. Zgodnie z zapisami załącznika nr 7 (pkt. 6 ppkt. 9 c) dla pierwszego okresu 

odsetkowego pierwsza płatność odsetek nastąpi w ostatnim dniu roboczym 

danego miesiąca kalendarzowego, w którym rozpoczął się pierwszy okres 

odsetkowy. Prosimy o podanie terminów płatności kolejnych okresów 

odsetkowych. Aby uniknąć dwóch terminów płatności w danym miesiącu 

kalendarzowym (kapitał i odsetki) proponujemy by płatności następowały do 15 - 

go dnia roboczego danego miesiąca kalendarzowego. 

 

Odpowiedź: Proszę przyjąć płatności na koniec danego miesiąca kalendarzowego. 
 

 

25. W razie odmownej odpowiedzi prosimy o zgodę, aby termin płatności części 

kapitałowej i odsetkowej były spłacane do końca danego miesiąca 

kalendarzowego.  

 

Odpowiedź: Proszę przyjąć płatności na koniec danego miesiąca kalendarzowego. 
 

 

26. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody, aby w przypadku, kiedy faktura wraz 

z dokumentami rozliczeniowymi wpłynie do Instytucji Finansującej po terminie 

wymagalności tej faktury, termin na uruchomienie płatności wynosił 3 dni robocze 

od otrzymania tych dokumentów a data uruchomienia środków w takim przypadku 

była datą przejścia wierzytelności. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

27. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, kiedy opóźnienie wskazane w pytaniu 

nr 1 ma miejsce z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, odsetki za 

opóźnienie (od daty wymagalności faktury do dnia zapłaty) obciążają 

Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

28. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, kiedy opóźnienie wskazane w pytaniu 

nr 1 ma miejsce z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie ma on prawa 

dochodzenia odsetek za opóźnienie ( od daty wymagalności faktury do dnia 

zapłaty). 



 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

 
29. Prosimy o potwierdzenie, że zmiana oprocentowania spowodowana zmianą stopy 

WIBOR 3M, nie stanowi zmiany umowy cesji i nie wymaga jej wypowiedzenia, ani 

zawarcia aneksu do umowy. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

30. Prosimy Zamawiającego potwierdzenie, że zabezpieczenie spłaty wierzytelności 

będzie obejmować wartość umowy wraz z całkowitym kosztem jej udzielenia?  

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

31. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zmiana harmonogramu spłaty 

spowodowana np. nieterminowym zakończeniem wykonania robót nie spowoduje 

wydłużenia ostatecznego terminu spłaty rat, wynikającego z harmonogramu 

spłaty. 

  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 
32. Wnioskujemy jako Instytucja Finansowa zainteresowana finansowaniem 

inwestycji zgodnie z SIWZ o przesłanie mailowo poniższych dokumentów:  
1. 2014 r. :  
- sprawozdanie z wykonania budżetu 2014 r. ( na bip znalazłem tylko Uchwałę w 
sprawie zatwierdzenia sprawozdania , brak jest w treści samego sprawozdania)  
- Opinie RIO dotyczące: Budżetu, WPF, długu, deficytu oraz wykonania budżetu 
2014r.  
2. 2015 r.:  
- sprawozdanie z wykonania budżetu 2015 r. ( na bip znalazłem tylko Uchwałę w 
sprawie zatwierdzenia sprawozdania , brak jest w treści samego sprawozdania)  
- Opinie RIO dotyczące:  Budżetu, WPF, długu, deficytu 2015r.  
3. 2016r.  
- Opinie RIO dotyczące: deficytu oraz wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.  
- ostatnia zmiana WPF (na bip ostatnia uchwała zmieniająca WPF jest z dnia 
14.09.2016 r. - uchwała ta nie uwzględnia inwestycji: Przebudowa stadionu 
im. Kazimierza Górskiego w Byczynie). 
  
 
Dodatkowo prosimy o informację, gdzie w WPF zawarta jest inwestycja - 
domyślam się, że została ona uwzględniona przy zmianie WPF w październiku 
(przetarg ogłoszony na początku października), z tego powodu prosimy o 
przesłanie uchwały z najnowszą zmianą WPF. 
  
Odpowiedź: Dokumenty zostały udostępnione na stronie internetowej 
Zamawiającego. 
 

 
 

 

 

         Z poważaniem  

         



 

 

 

 

 

 

 

 

 


