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Byczyna, dnia 05 grudnia2016 r. 

WG.271.12.2.2016.Asz  
 

              Wszyscy Wykonawcy  
 
 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 
 

 

 

dot.: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: „Przebudowa 

stadionu im. Kazimierza Górskiego w Byczynie”. 

 

Do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Informuję, iż Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.), 

przedkłada zapytania wraz z odpowiedziami. 

 

1. Proszę o uszczegółowienie opisu prac budowlano-montażowych dla stadionu 

piłkarskiego w poz. 1.1.6 Wymiana wszystkich sieci 

Odpowiedź:  

Pytanie i odpowiedź z 12.10 PFU przewiduje "wymianę wszystkich istniejących sieci"- 

prosimy o podanie jakich sieci oraz ich ilości 

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- poniżej.   ( 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 

Pytanie 11. Prosimy o wskazanie punktów zasilania w energię elektryczną i wodę oraz w 

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:  
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- woda - w części zachodniej działki i działce nr 320 ( północna część, zaznaczone jako 

projektowana sieć a obecnie w trakcie wykonywania), w drodze - działka nr 238, gdzie 

włączono istniejący przyłącz wody 

 - 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. 

Str 66-67 PFU Wymagania dotyczące instalacji 

Ustalenia zawarte w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego dotyczą wykonania i 

odbioru robót polegających na przebudowie lub przyłączeniu, w odniesieniu do: 

-sieci wodociągowej, 

-sieci kanalizacji deszczowej, 

-sieci kanalizacji sanitarnej, 

- sieci gazowej 

-sieci telekomunikacyjnej, 

-sieci elektrycznej, w tym: 

-budowy urządzeń stacyjnych i rozdzielczych, 

-linii napowietrznych i/lub kablowych ŚN i NN, 

-linii kablowych sterowniczych i sygnałowych, 

-oświetlenia zewnętrznego terenu na budynku z energooszczędnym źródłem światła z 

czujnikiem zmierzchowym. 

oraz dotyczą wykonania i odbioru: 

-instalacji wodociągowej, 

-instalacji kanalizacji sanitarnej, 

-instalacji centralnego ogrzewania oraz wody ciepłej, 

-instalacji elektrycznej, 

-instalacji telekomunikacyjnej, 

-instalacji wentylacji i klimatyzacji, 

-instalacji niskoprądowych, 

-instalacji ppoż., 

- instalacji monitoringu ciągów komunikacji ( wewnątrz i na zewnątrz budynku)  

- instalacji alarmowej w poszczególnych lokalach i na ciągach komunikacji wewnętrznej - 

wykreślono patrz pkt 5. 
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Wykonawca zaprojektuje i wykona, wszystkie wymagane przyłącza dla planowanej 

inwestycji, zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi dostawców mediów. W 

przypadku kolizji planowanej inwestycji, z istniejącym uzbrojeniem, Wykonawca 

zaprojektuje i wykona uzbrojenie, dostosowując je do nowej zabudowy. Przebudowę 

istniejącego uzbrojenia, należy wykonać, w oparciu o obowiązujące przepisy oraz warunki 

właścicieli poszczególnych sieci. Wykonawca uzyska wszelkie warunki, pozwolenia, opinie 

jak i uzgodnienia w celu właściwego wykonania zakresu umowy. Wszelkie prace dot. sieci 

i przyłączy, nie będą podlegać dodatkowej wycenie. 

Teren wokół inwestycji uzbrojony jest w sieci: 

-wodociągową, 

-kanalizacji sanitarnej, 

-kanalizacji deszczowej, 

-elektryczną 

- gazową 

Na etapie opracowywania projektu budowlanego, Wykonawca wystąpi do właściwych 

jednostek o zapewnienie dostaw mediów i warunków przyłączenia 

 

PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE 

Obiekt będzie zasilany w wodę wodociągową z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej w 

sposób bezpośredni. W budynku, w wydzielonym pomieszczeniu, przewiduje się montaż 

zestawu wodomierza głównego oraz zaworu antyskażeniowego. 

Przewiduje się wykonanie przyłącza z rur i kształtek PE. Na przyłączu zastosować 

armaturę odcinającą. Przewody układać na podsypce, zastosować obsypkę. Trasę 

prowadzenia przyłączy zaznaczyć taśmą ostrzegawczą oraz tabliczkami. 

 

SIECI I PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Woda deszczowa z dachu budynku oraz z terenów utwardzonych wokół budynku, 

będzie odprowadzana do istniejącej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Przewiduje się 

odprowadzenie wody deszczowej, z dachu budynku - za pomocą rynien i rur spustowych 

( wewnętrznych i zewnętrznych) z powierzchni terenu (dróg, chodników) - za pomocą 

wpustów ulicznych. 

Wody deszczowe odprowadzane będą z budynku poprzez rury spustowe. Rury spustowe 

do wysokości około 2 metrów nad powierzchnią gruntu wykonać z żeliwa lub 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Poniżej powierzchni gruntu zastosować rury i kształtki 

PCV. Na podejściach pod rury spustowe zastosować rewizje czyszczakowe. Przewody 

kanalizacji deszczowej prowadzić na podsypce. Na załamaniach stosować studnie 

rewizyjne betonowe. Kinety studni powinny być szczelne, z betonu hydroszczelnego, 

kręgi betonowe łączone na uszczelkę. Zastosować wpusty drogowe betonowe z kratą 

żeliwną. Przyłącza wykonać zgodnie z warunkami odbioru w  
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SIECI I PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ 

Ścieki odprowadzane będą z budynku, siecią przewodów z rur i kształtek PCV. 

Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzić na podsypce. Na załamaniach stosować 

studnie rewizyjne betonowe lub z tworzyw sztucznych. Kinety studni powinny być 

szczelne, kręgi betonowe łączone na uszczelkę. Wpięcie do studni wykonać w sposób 

zapewniający odpowiednią szczelność. Przyłącza wykonać zgodnie z warunkami odbioru 

ścieków sanitarnych. 

 

PRZYŁĄCZA GAZOWE 

Przyłącze gazowe wykonać z rur PE lub stalowych. Na przyłączu zamontować armaturę 

odcinającą. Przejście przez ścianę budynku, należy zabezpieczyć 

 Przewody układać na podsypce. Należy zastosować materiały i technologię wymaganą 

przez dostawcę gazu 

 

PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNE i TELEKOMUNIKACYJNE 

Przewidywany bilans elektroenergetyczny dla inwestycji, Wykonawca wykona na 

etapie opracowywania koncepcji programowej. O warunki budowy linii kablowej oraz 

zapewnienia dostaw mocy, wystąpi Wykonawca. Zgodnie z otrzymanymi, w powyższym 

trybie, warunkami – Wykonawca - zaprojektuje i wykona budowę linii NN/ŚN, kablową 

linię zasilającą dla obiektu.  

 
2. Proszę o uszczegółowienie opisu prac budowlano-montażowych dla stadionu 

lekkoatletycznego w poz. 2.3 Wydzielenie miejsca dla DJ’a. Jakie elementy i jakiej 

ilości należy przewidzieć w instalacji nagłośnienia dla stadionu? 

Odpowiedź: str 25 PFU Nagłośnienie 

Stadion musi być wyposażony w dobrze słyszalny w każdej części stadionu system 

nagłośnienia, służący spikerowi zawodów do przekazywania informacji 

Powinno ono zadowalająco obsługiwać następujące obszary wg wyboru łącznie lub 

selektywnie: 

 - wejścia i wyjścia, dojazdy i wyjazdy, kasy i miejsca kontroli, obszary i pomieszczenia 

przebywania przy zewnętrznym/wewnętrznym ogrodzeniu, 

 - obszary między ogrodzeniem zewnętrznym i wewnętrznym oraz trybuny łącznie z 

wejściami, wyjściami, dojazdami i wyjazdami,  

- obszary z następującym podziałem: poza bramkami, prosta główna i przeciwna (w 

szczególności obszary kibiców „gości” i „swoich”),  

- boisko.  

 Urządzenie nagłaśniające powinno być tak zbudowane, aby komunikaty były zrozumiałe 

również w najbardziej niekorzystnych warunkach. W sytuacji zagrożenia należy zapewnić 

możliwość ustawienia najwyższego poziomu głośności. 

Str 44 PFU  
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3.1.4 Wydzielenie miejsca dla DJ’a 

 

 Na scenie należy wydzielić miejsce dla DJ’a. Uniwersalne stanowisko dla 

mobilnego DJ’a dodatkowo wyposażony w 2 trójramienne kratownice o całkowitej 

szerokości 300cm, co umożliwia umieszczenie całego sprzętu odtwarzającego oraz 

oświetlenia na jednym stanowisku. Dzięki prostej konstrukcji jest łatwy do złożenia, 

prosty w transporcie. 

Dane techniczne: 

• waga – 23,20kg  

• wysokość stołu – 930mm  

• szerokość stołu – 1220mm  

• głębokość stołu – 320mm  

• wysokość kratownic – 2150 do 2460mm  

• szerokość kratownicy -3 m    

Infrastruktura 

Stanowisko realizatora (realizacja dźwięku i oświetlenia) zlokalizowane na środku 

widowni – odległość od sceny zgodna ze standardami realizacji, zadaszone, o wymiarach 

około 3,5x2,5 metra, . 

Kanał na przewody – Od stanowiska realizatora do sceny (łatwo dostępny, 

zabezpieczony).  

Nagłośnienie 

Kolumny głośnikowe – Moc adekwatna do wielkości obiektu (impreza plenerowa 1500 – 

2000 osób). Kolumny dwudrożne pełnozakresowe + kolumny basowe. Dodatkowo 

kolumny dwudrożne pełnozakresowe podłogowe (służące jako monitory sceniczne - 

odsłuchowe w ilości co najmniej 8 sztuk).  

Końcówki mocy (wzmacniacze) – odpowiednie do mocy kolumn. 

Urządzenia Peryferyjne – (Procesor Dźwięku– procesor sterujący systemem nagłośnienia, 

Di-Boxy, Napędy CD, Laptop. 

System odsłuchowy bezprzewodowy douszny. 

Mikser dźwięku – konsoleta cyfrowa obsługująca 48 kanałów (co najmniej 24 kanały na 

jednej warstwie), dodatkowo cyfrowe StageBox’y 3 sztuki po 16 kanałów. Możliwość 

regulacji ustawień poprzez ipad’a + ipad z oprogramowaniem oraz z możliwością 

przeniesienia ustawień poprzez port USB - PenDrive). 

Mikrofony – Pełne omikrofonowanie potrzebne do nagłośnienia zespołów muzycznych 

(rockowe, folklorystyczne, orkiestry symfoniczne), mikrofony wokalne (zespoły wokalne, 

operetki), mikrofony bezprzewodowe nagłowne oraz „do ręki”. ILOŚĆ - 3szt 



str. 6 

 

Przewody – przewody mikrofonowe XLR-XLR, przewody wieloparowe XLR-XLR, przewody 

instrumentalne Jack-Jack (długości od 3 do 10 metrów), przewody kolumnowe, 

okablowanie podzespołów peryferyjnych. ILOŚĆ - 50m 

Statywy mikrofonowe – wysokie i niskie. ILOŚĆ -5 szt 

Case’y do zabezpieczenia sprzętu przed uszkodzeniami mechanicznymi, na kółkach. 

SPRZĘT MUSI SPEŁNIAĆ RIDER’OWE STANDARDY JAKOŚCI  

Ponad to Projekt nagłośnienia stadionu realizowany przez Wykonawcę musi spełnić 

wymagania  i poziomu zrozumiałości mowy RASTI min 0,6 ( zrozumiałość mowy dobra ) , 

w zakresie trybun i strefy wejściowej stadionu , w pasmach oktawowych w zakresie od 

125Hz do 8kHz. Po realizacji powinna być opracowana dokumentacja powykonawcza 

wraz wynikami pomiarów potwierdzającymi przyjęte założenia. Projektowane systemy 

mogą mieć strukturę rozproszoną co oznacza, że zespół lub zespoły wzmacniaczy nie 

muszą być zlokalizowane w pomieszczeniu realizatora. Jest to korzystne z punktu 

widzenia kosztów instalacji. Komunikacja pomiędzy poszczególnymi elementami systemu 

odbywa się po sieci LAN cat 5 do zestawów głośnikowych. Sercem układu centralnego 

zarządzania sygnałem będzie odpowiednia dla projektowanego zestawu cyfrowa matryca. 

Musi  to być nowoczesne urządzenie sterowane procesorem DSP na bazie którego można 

rozbudować system dystrybucji dźwięku dla ewentualnej dalszej rozbudowy stadionu. 

Instalacja nagłośnienia na słupach oświetlenia boiska i terenu . 

 
3. Proszę o uszczegółowienie parametrów technicznych agregatu prądotwórczego  

niezbędnego do zasilania awaryjnego przez minimum godzinę przy awarii zasilania z 

sieci publicznej. 

Odpowiedź: 

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych Zapotrzebowanie na moc: 

 • Na potrzeby zasilania z agregatu - wynikające ze zbilansowanej mocy 

zaprojektowanych przez Wykonawcę urządzeń 

Wymagania dodatkowe dla agregatu prądotwórczego:  

• Paliwo: olej napędowy,  

• Pojemność zbiornika na paliwo: min. 1godz. Pracy agregatu z obciążeniem 70%,  

• Układ samo startu i Samoczynnego Załączenia Rezerwy - tak. 

 

4. Proszę o potwierdzenie, że instalacja monitoringu wchodzi w zakres przedmiotu 

zamówienia oraz uszczegółowienie opisu instalacji, gdzie i w jakich ilościach należy 

montować kamery. 

 

Odpowiedź: 

Str. 74 PFU 
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Osprzęt i aparatura monitoringu wizyjnego 

Użyty osprzęt i aparatura tj. kamery, krosownice, rejestratory instalowane w środowisku 

agresywnym chemicznie i o dużej wilgotności winny być w wykonaniu natynkowym w 

stopniu szczelności IP 65. W pomieszczeniach suchych obudowy osprzętu i aparatury 

mogą być w stopniu szczelności IP20. Całość osprzętu winna posiadać certyfikat na znak 

bezpieczeństwa względnie aprobatę techniczną i deklarację zgodności z tą aprobatą. 

Ponad to 

 

 Instalacje nagłośnieniowe, urządzenia informacyjne, system kontroli dostępu i 

monitoringu.  

Należy przewidzieć zastosowanie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na terenie 

objętym opracowaniem. Planuje się zastosowanie kamer szybkoobrotowych dla 

rozpoznania i identyfikacji obszaru trybun, terenu parkingu oraz obszaru kas. Dla 

rozpoznania obszaru ogrodzenia projektuje się instalację kamer stacjonarnych. Na 

terenie stadionu lekkoatletyczno – piłkarskiego organizowane będą przede wszystkim 

imprezy o charakterze sportowym, mecze piłki nożnej, zawody lekkoatletyczne, które 

będą się odbywać na terenie płyty głównej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.10.2004 roku w sprawie sposobu utrwalania 

przebiegu imprez masowych oraz minimalnych wymagań technicznych dla urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk, miejscami podlegającymi obowiązkowej rejestracji obrazu i 

dźwięku są: 

 - ogrodzenia zewnętrzne obiektu, granice terenu, na którym odbywa się impreza 

masowa;  

- kasy biletowe na terenie imprezy masowej;  

- bramy, furtki oraz inne miejsca przeznaczone do wejścia uczestników na teren imprezy 

masowej;  

- ciągi komunikacyjne na terenie imprezy masowej; 

 - parkingi zorganizowane na terenie imprezy masowej;  

- sektory dla uczestników imprezy masowej;  

- płyta boiska, scena itp.  

Wymienione miejsca powinny znajdować się w zasięgu co najmniej dwóch urządzeń 

utrwalających obraz i dźwięk. Zadaniem systemu monitoringu jest: 

 - obserwacja zachowania osób uczestniczących w imprezie masowej; 

 - wychwycenie zachowań chuligańskich lub przestępczych; 

 - ochrona porządku publicznego, wykrywanie i zapobieganie aktom przemocy lub agresji 

oraz występkom przeciwko zdrowiu lub mieniu;  

- koordynacja działań służb ochrony i kierowanie ich do odpowiednich sektorów; 

 

 System powinien umożliwić:  

- rozpoznanie obiektów;  

- identyfikacje uczestników imprezy masowej;  
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- powiązanie uczestników imprezy zagrażających bezpieczeństwu lub porządkowi z 

wcześniej zarejestrowana kartoteką;  

- ujecie sprawców i przekazanie ich policji;  

- wykorzystanie utrwalonego obrazu i dźwięku w postępowaniu dowodowym w stosunku 

do osób zakłócających porządek i bezpieczeństwo publiczne podczas imprez masowych. 

Zgodnie z wyżej cytowanym rozporządzeniem oraz zgodnie z norma PN-EN 50132-7 

system powinien umożliwić:  

- rejestracje obrazu z częstotliwością 25 klatek na sekundę dla każdej kamery, z 

rozdzielczością nie mniejsza niż 400 linii telewizyjnych;  

- jakość utrwalonego obrazu powinna pozwalać na identyfikacje poszczególnych 

uczestników imprezy masowej z uwzględnieniem:  

1/ dla potrzeb identyfikacji obiekt, który podlega utrwaleniu, powinien zajmować 

Przynajmniej 120% wysokości ekranu;  

2/ dla potrzeb rozpoznania obiekt, który podlega utrwaleniu, powinien zajmować 

przynajmniej 50% wysokości ekranu; 

 - wymagania powyższe dotyczą także przedmiotów używanych przez uczestników 

imprezy masowej; - urządzenia utrwalające dźwięk powinny umożliwić identyfikacje 

haseł, okrzyków i zachowań uczestników imprezy masowej; 

 - urządzenia utrwalające dźwięk powinny zapewnić możliwość rejestracji sygnału 

akustycznego w paśmie częstotliwości od 300 Hz do 6000 Hz przy minimalnej dynamice 

50 dB. 

Monitoring audio.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na obiekcie będzie zainstalowany system 

Monitoringu audio. Przy kamerach za wyjątkiem kamer monitorujących ogrodzenie. 

System audio będzie wychwytywał okrzyki, hasła i zachowania uczestników imprezy i 

będzie je rejestrował. Wszystkie mikrofony powinny być w wykonaniu zewnętrznym, 

zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi. Mikrofony zintegrować z kamerami. 

 

5. Proszę o potwierdzenie, że instalacja alarmowa wchodzi w zakres przedmiotu 

zamówienia oraz uszczegółowienie opisu instalacji. 

Odpowiedź:  Instalacja alarmu nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia, tym 

samym wykreśla się zapis na str 66. PFU - instalacji alarmowej w poszczególnych 

lokalach i na ciągach komunikacji wewnętrznej 

 
6. W programie funkcjonalno-użytkowym zamawiający informuje, że należy wykonać 

wszystkie niezbędne linie elektroenergetyczne nN/SN. Proszę o potwierdzenie, że w 

zakresie przedmiotu zamówienia nie są konieczne roboty na średnim napięciu. Tym 

samym, proszę o potwierdzenie, że w granicy działki znajduje się złącze kablowe z 

którego należy poprowadzić instalację zasilającą obiekt. 
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Odpowiedź: Powyższy zapis należy traktować alternatywnie. W zakresie przedmiotu 

zamówienia nie są konieczne roboty na średnim napięciu, chyba, że Wykonawca tak 

zaplanuje lub będzie wynikać to z warunków dostawcy energii elektrycznej  

 

7. Czy stacja transformatorowa wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Po czyjej 

stronie jest jej wybudowanie i doprowadzenie zasilania? 

 

Odpowiedź: Nie przewiduje się budowy stacji transformatorowej chyba, że 

Wykonawca tak zaplanuje lub będzie wynikać to z warunków dostawcy energii 

elektrycznej  

 
8. Na czym ma polegać przebudowa lub przyłączenie linii napowietrznych i/lub 

kablowych  ŚN i NN, która została wymieniona w PFU. 

     Odpowiedź: W PFU str. 67 zapisano 

Przewidywany bilans elektroenergetyczny dla inwestycji, Wykonawca wykona na etapie 

opracowywania koncepcji programowej. O warunki budowy linii kablowej oraz 

zapewnienia dostaw mocy, wystąpi Wykonawca. Zgodnie z otrzymanymi, w powyższym 

trybie, warunkami – Wykonawca - zaprojektuje i wykona budowę linii NN/ŚN, kablową 

linię zasilającą dla obiektu.  

dopisuje się:  o ile zajdzie taka potrzeba 

 
9. Proszę o wskazanie w których miejscach inwestor przewiduje kamery zewnętrzne. 

Odpowiedź - jak w p. 4 

 

10. Czy zamawiający przewiduje zaprojektowanie i wykonanie systemu wykrywania i 

sygnalizacji pożaru? Jeżeli tak, proszę o wskazanie w których budynkach. 

Odpowiedź: Str.71 PFU System wykrywania i sygnalizacji pożaru – wg ustaleń z 

Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej (o ile zajdzie taka potrzeba) 

 

11. Co zamawiający rozumie pod pojęciem AKPiA? Proszę o wyszczególnienie systemów 

dla których należy zaprojektować i wykonać system automatyki. 

Odpowiedź:  Inwestor nie przewiduje budowy systemów automatyki ( same w sobie)  

chyba, że Wykonawca tak zaplanuje lub będzie wynikać to z warunków uzgodnień z 

innymi jednostkami uzgadniającymi projekt lub dopuszczającymi obiekt do eksploatacji. 

 

12. Zwracam się z prośbą o uwzględnienie naszej sugestii co do metodologi liczenia 

odsetek od kapitału w przeciągu całego okresu finansowania przez bank inwestycji 

dotyczącego przetargu na przebudowę stadionu w Byczynie. 

 

Aby wzór był prawidłowy trzeba tylko zmienić zapis na "(poz. 3a/2)"  

(WIBOR1M [%] + marża [%]) x 8 x (poz. 3a/2)  
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lub  

((WIBOR1M [%] + marża [%]) x 8 x poz. 3a)/2  

Koszt finansowania inwestycji wyrażona w 

złotych  

 {[((WIBOR 1M[%] + marża [%])]x8}  x 

poz. 3a) 

Uzasadnienie:  

Obecny wzór liczy pole prostokąta wyrażone bokami: a) kapitał + odsetki; b) okres 

finansowania  

Prawidłowe odsetki są polem trójkąta zbudowanego na tych bokach. Wzór na pole 

trójkąta jest inny niż wskazany w tabeli. Wystarczy podzielić kapitał na pół lub otrzymany 

wynik z tabeli na pół  

Obecny wzór nie liczy tego co było zamiarem, liczy 2 krotność odsetek - co może być 

przyczyną do kolejnego unieważnienia przetargu i powoduje niepotrzebne generowanie 

kosztów proceduralnych po stronie zamawiającego. 

 

Odpowiedź: Zamawiający ma świadomość, iż wysokość odsetek liczona wg wzoru 

zawartego w formularzu oferty jest zawyżona w stosunku do realnych kosztów. Tak 

wyliczony koszt ma służyć jedynie do oceny ofert i prowadzić do ich porównywalności. 

Przy decyzji o ewentualnym unieważnieniu postępowania Zamawiający podejmuje tę 

decyzję mając na uwadze powyższe. W związku z tym zapisy SIWZ pozostaną bez zmian. 

Zamawiający wyjaśnia również iż: 

Jeśli chodzi o ceny wskazane w formularzu oferty, w tabeli w pkt 1. „Cena mojej (naszej) 

oferty brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wynosi” wiążące dla 

Zamawiającego, na etapie podpisania i realizacji umowy, prowadzenia inwestycji, będą: 

- cena netto oferty (poz. 1, 2, 3 tabeli pkt 1) – wykonania kompleksowej dokumentacji 

projektowo – kosztorysowej oraz robót budowlanych, 

- ceny brutto  oferty (poz. 3a tabela pkt 1) – wykonania kompleksowej dokumentacji 

projektowo – kosztorysowej oraz robót budowlanych, 

 

Natomiast wartości: 

- koszty finansowania inwestycji wyrażone w złotych (poz. 6) 

- cena całkowita  - oceniana w kryterium ceny, 

są wartościami wyliczanymi i wskazanymi tylko i wyłącznie na potrzeby oceny ofert.  

Rzeczywisty koszt finansowania inwestycji liczony będzie na zasadach wskazanych w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności na zasadach wskazanych 

w załączniku nr 7 – Istotne postanowienia umowy z Instytucją Finansująca.  

 

Zamawiający wyjaśnia również, że wskazanie ceny kompleksowej dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej (pkt 1 tabeli) w wysokości wyższej niż 5% ceny robót 

budowlanych netto, uznane będzie za niezgodne z treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 
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13. Ze względu na długi okres finansowania zwracamy się z prośbą o umożliwienie 

oparcia oprocentowania na zmiennej stopie WIBOR 3M. WIBOR 3M w wystarczającym 

stopniu zabezpiecza ryzyko zmiany stóp procentowych, a jednocześnie jego aktualizacja 

nie jest zbyt uciążliwa dla stron umowy.  

 

Odpowiedź: Zapisy pozostają bez zmian. 

 

14. Prosimy Zamawiającego o zaktualizowanie nr procedury przetargowej w pkt. 2.12.6. 

SIWZ oraz pkt. 2. Ppkt. 7 Formularza Oferty.   

 
Odpowiedź: SIWZ została zmodyfikowana w powyższym zakresie.  

 

W związku z tym, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015. poz. 2164 ze zm.),  

w związku z udzielonymi wyjaśnieniami do treści SIWZ, dokonuje modyfikacji treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w powyższym zakresie. 

 
 

15. Z uwagi na fakt, iż Zamawiający dopuszcza ustanowienie zabezpieczenia  spłaty 

wykupionych przez Instytucję Finansująca wierzytelności, zwracamy się z prośbą o 

potwierdzenie, iż koszt ustanowienia zabezpieczeń jest po stronie Zamawiającego.  

 
Odpowiedź: 

Załącznik nr 7 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy z Instytucją finansującą, pkt 8: 

 

„Całkowitym kosztem obciążającym Dłużnika Wierzytelności względem Instytucji 

finansującej będzie tylko marża Instytucji finansującej powiększona o stawkę WIBOR 

1M.” 

 
Zamawiający nie przewiduje żadnych prowizji i opłat związanych z zawarciem, obsługą, 

zabezpieczeniem i innymi czynnościami wynikającymi z Umowy Spłaty Wierzytelności 

zawartej pomiędzy Zamawiającym – Gminą Byczyna (Dłużnikiem Wierzytelności), a 

Instytucją finansującą w zakresie wykupu wierzytelności. 

 
16. W jaki sposób miasto Byczyna postąpi w przypadku, gdy jakikolwiek wykonawce 

złoży ofertę, licząc koszty finansowe w/g wzoru umieszczonego w SIWZ, a oferta 

taka przekroczy kwotę 7 mln złotych a w rzeczywistości właściwa wartość oferty 

będzie niższa niż ta kwota? Powodem takiej sytuacji są błędnie naszym zdaniem 

naliczane odsetki, gdzie ich wartość jest prawie dwukrotnie większa niż licząc w/g 

prawidłowego wzoru stosowanego we wszystkich instytucjach finansowych. Liczymy, 

że sposób naliczania kosztów finansowych zostanie zmieniony na właściwy i 

faktyczny aby miasto otrzymało ofertę o faktycznej wartości a nie zawyżonej. 
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Odpowiedź: 
„Art. 38. 

 
1.   Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak nie później niż: 

1)      na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, 

2)   na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz 

negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, 

3)    na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest 

mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

- pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert.” 

 

 

Powyższe pytanie nie dotyczy treści SIWZ a czynności badania i oceny ofert oraz wyboru 

oferty najkorzystniej. Pytanie dotyczy sytuacji przyszłej, niepewnej. Zamawiający nie 

będzie rozstrzygał hipotetycznej sytuacji i to w momencie, kiedy nie nastąpiła nawet 

czynności składania i otwarcia ofert. 

 

17. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zalecza szatniowego dla obsługi 

stadionu oraz Amfiteatru w systemie kontenerowym pod warunkiem spełnienia 

wszystkich wymogów sanepidu, p-poz etc? 

 

Odpowiedź: 

„str 28 PFU 

Zamawiający nie dopuszcza zabudowanie obiektów kubaturowych kontenerowych lecz 

wykonanych w technologii tradycyjnej , murowanej. Dopuszcza się tworzenie obiektów o 

wspólnych funkcjach.” 

 

 

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami do treści SIWZ, Zamawiający działając na 

podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015. poz. 2164 ze zm.), dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia w powyższym zakresie. 

                                                   
 
                                                                                         Z poważaniem 

   

        Burmistrz Byczyny 

 

                                                                                                         /-/ Robert Świerczek 
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Załączniki: 
1. - 

 
Otrzymują: 

1. Wszyscy wykonawcy. 
 

Do wiadomości: 
1. Strona internetowa Zamawiającego. 
 
Sporządził(a): 
(Aneta Sztojko-Chałupczyńska) 


