
 

 

 

 

Warszawa, dnia 21.08.2019 r. 

                                                                                                    …………………………………. 

                                                                                                        (Wykonawcy, Internet) 

 

Dotyczy: Odpowiedzi na zapytanie nr 1-2 w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Rozbudowę istniejącej szklarni o szklarnię 

aklimatyzacyjną w Polskiej Akademii Nauk - Ogrodzie Botanicznym Centrum Zachowania 

Różnorodności Biologicznej w Powsinie w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu 

„FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych 

gatunków flory na terenie Polski” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 - (znak sprawy 

12/ZP/2019FL)   

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na 

Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 
Zapytanie Nr 1 

 
Pytanie nr 1. 
W klimacie 1 przewidziana jest brama segmentowa. Na planie sytuacyjnym nie ma zaznaczonej do 

niej drogi. Czy droga będzie potrzebna? Czy ma być wykonana? Jeżeli tak to z jakich środków? 

Odpowiedź: 

Na etapie projektu możemy bramę segmentową przenieś na stronę wyasfaltowanej już istniejącej 

drogi asfaltowej nie ma potrzeby budowania nowej drogi. 

Pytanie nr 2. 
3/83 punkt 8 wykonawca ma przedstawiać w trakcie odbiorów częściowych, końcowych wykaz 

dostaw. O jakie dostawy chodzi?   

Odpowiedź: 

Chodzi o dostawy wykonywane przez Podwykonawców (w rozumieniu zapisów SIWZ i Umowy, a 

zatem - o dostawy z montażem) 

Pytanie nr 3. 
Czy można stosować urządzenia w których producent przewiduje tylko 12 miesięcy gwarancji? 

W niektórych przypadkach uzyskanie 24 miesięcy gwarancji jest niemożliwe.   

 



 

 

 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza stosowanie urządzeń których producent przewiduje tylko 12 

miesięczny okres gwarancji, ale zgodnie z SIWZ okres gwarancji zostaje rozszerzony przez 

Wykonawcę do 24-miesięcy - a ewentualne zobowiązania dotyczące okresu po zakończeniu 

gwarancji producenta przechodzą na Wykonawcę. 

Pytanie nr 4. 
Wykonawca ma wykazać że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. 

a. Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane. 

b. Kierownikiem robót w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i energoelektrycznych 

c. Projektantem 

Czy w trakcie wykonywania prac budowlanych konieczna jest obecność projektanta i kierownika 

robót w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych każdego dnia przez 6 godzin dziennie?   

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami par 3 projektu umowy, obowiązek obecności na placu budowy dotyczy 

realizacji prac w przedmiotowym zakresie. Nie występuje zatem konieczność obecności tych osób 

każdego dnia a wyłącznie w okresie prowadzenia prac z danego zakresu. 

Pytanie nr 5. 
Czy firma robiąca pomiary geodezyjne również ma być zgłoszona jako podwykonawca?   

Odpowiedź: 

Tak - wynika to z samej definicji podwykonawcy (SIWZ, str. 66) – „Podwykonawcą (dalszym 

podwykonawcą) w rozumieniu Umowy jest każdy podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna, 

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej) wykonujący na podstawie umowy z 

Wykonawcą (podwykonawcą), zwanej umową o podwykonawstwo, jakiekolwiek roboty budowlane 

lub innego rodzaju prace (także na podstawie umowy o dzieło, umowy sprzedaży z montażem, 

dostawy z montażem lub umowy zlecenia) na terenie budowy, z wyłączeniem kierownika robót.” 

Pytanie nr 6. 
Do SIWZ nie dołączono załącznika nr9 – wzór umowy z podwykonawcą. Proszę o przesłanie. 

Odpowiedź: 

Zapis o wzorze umowy z podwykonawcą (jako Załączniku nr 9) została omyłkowo włączony  do 

SIWZ i zostanie wykreślony. Dla sporządzenia umowy z podwykonawcą nie ma predefiniowanego 

formularza. W SIWZ sprecyzowane są minimalne wymagania dotyczące umowy z podwykonawcą 

poprzez wskazanie obligatoryjnych postanowień do tego rodzaju umowy, pod rygorem wniesienia 

przez Zamawiającego zastrzeżeń do ww. projektu umowy w terminie 14 dni od daty jego  

przedłożenia (str. 67 SIWZ). Załącznikiem nr 9 do SIWZ jest Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

 
 



 

 

 
 
Pytanie nr 7. 
Czy jest możliwość zgłoszenie podwykonawcy w czasie realizacji budowy?   

Odpowiedź: 

Tak (zgodnie z zapisem na str. 4 SIWZ) – „Wykonawca może powierzyć realizację elementów 

(części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania 

przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania 

w swojej ofercie: części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i 

podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie. W 

przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić 

podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w Umowie.” 

Pytanie nr 8. 
Proszę o potwierdzenie czy termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy (termin zakończenia 

budowy) jest tożsamy z terminem skutecznego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego 

potwierdzonego przez Zamawiającego i czy termin zakończenia realizacji przedmiotu jest datą 

oddania budynku do użytku?   

Odpowiedź: 

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy (termin zakończenia budowy) jest tożsamy z 

terminem skutecznego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. Zgodnie z §6 ust 2 Umowy 

„Termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy jest tożsamy z terminem skutecznego 

zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego potwierdzonego przez Zamawiającego, lub 

ewentualnie potwierdzonego przez osoby wskazane w § 3 ust. 2 działające bezpośrednio  z 

ramienia Zamawiającego, zgodnie z procedurami odbiorowymi opisanymi w niniejszej Umowie.” 

Pytanie nr 9. 
Jaki obszar przyjęty jest za teren budowy. Chodzi o miejsca wygospodarowane na kontener, 

techniczny maszyny budowlane, itp.   

Odpowiedź: 

Miejsce zaplecza dla maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji tego przedsięwzięcia jest to 

utwardzony teren na zapleczu szklarni. 

Pytanie nr 10. 
Wykonawca na własny koszt zapewni: 

-drogi tymczasowe na terenie budowy, czy to oznacza że nie będzie można korzystać z 

istniejących dróg? 

- zabezpieczenie zielenie, jaką zieleń Zamawiający ma na myśli, trawnik czy inne rośliny, czy ta 

zieleń będzie na wydzielonym obszarze terenu budowy?   

Odpowiedź: 

Jest to oczywista pomyłka redakcyjna oczywiście drogi dojazdowe wewnętrzne są do dyspozycji 

Wykonawcy. 



 

 

 
 
Pytanie nr 11. 
Jakie koszty będzie ponosił wykonawca za udostępnione miejsce na zaplecze biurowo-socjalne? 

Odpowiedź: 

Koszty mediów (zgodnie z zapisami SIWZ str. 3 pkt 6 i str. 63 pkt 6). 

Pytanie nr 12. 
Przedkładanie projektu umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami do Zamawiającego 

zawiera dostawy. Czy to oznacza, że do każda dostawa wymaga przedłożenia umowy między 

Wykonawcą a kontrahentem?   

Odpowiedź: 

Chodzi tylko o dostawy z montażem – zgodnie z definicją podwykonawcy podaną na str. 66 SIWZ i 

w odpowiedzi na pytanie 5 powyżej. 

Pytanie nr 13. 
Wykonawca ma przedstawić Zamawiającemu świadectwa i inne dokumenty stwierdzające jakość 

użytych materiałów najpóźniej 7 dni przed wbudowaniem. Świadectwa i dokumenty stwierdzające 

jakość zakupionych materiałów otrzymuje się zazwyczaj po zakupie. Czy Wykonawca może 

przedstawić te dokumenty zbiorczo przed zakończeniem budowy?   

Odpowiedź: 

Co do zasady Zamawiający oczekuje przedstawiania takich świadectw i dokumentów przed 

wbudowaniem a nie dopiero po zakończeniu budowy. Jedynie w wyjątkowych przypadkach może 

się zdarzyć, że dla dobra postępu prac okres 7-dniowy będzie skrócony, np. z przyczyn technologii 

budowy itp. 

Pytanie nr 14. 
Na czym ma polegać pisemna akceptacja Zamawiającego na stosowane materiały. Czy każdy 

materiał podlega tej zasadzie? Jak ma wyglądać dokumenty na którym Wykonawca pyta o 

możliwość zastosowania jakiegoś materiału?   

Odpowiedź: 

Wystarczą stosowne zapisy w książce budowy, z podpisem przedstawiciela Zamawiającego 

Pytanie nr 15. 
Proszę o wykreślenie z umowy §12 punkt 6, gdyż wykonawca będzie stosował tylko materiały 

zgodnie z projektem budowlanym. Wybór urządzeń i materiałów powinien być ustalony z 

Zamawiającym na spotkaniu roboczym w czasie przygotowań projektu budowlanego   

Odpowiedź: 

W par. 12 pkt 6 chodzi o sytuacje, gdy w praktyce zapis w projekcie budowlanym okazał się 

niewystarczająco precyzyjny, a nie chodzi o odstępstwa od projektu budowlanego.  Dla 

udokumentowania wyboru wystarczą zapisy w książce budowy, z podpisem przedstawiciela  



 

 

 

Zamawiającego zgodnie z odpowiedzią na pytanie 14 powyżej. Zamawiający nie pozostawia 

zapisy Umowy w dotychczasowym brzmieniu. 

Pytanie nr 16. 
Do faktury wystawionej przez wykonawcę, wykonawca ma dostarczyć do 10 dni przed upływem 

daty płatności faktury oświadczenie podwykonawcy o zapłacie przez Wykonawcę za wykonane 

roboty. Czy oświadczenie podwykonawców o zapłacie za dany etap wykonania robót może być 

przesłane elektronicznie- mailem. 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza przedkładanie oświadczeń podwykonawców w formie elektronicznej, 

w sposób umożliwiający weryfikację poprawności oświadczenia oraz osoby składającej 

oświadczenie. 

Pytanie nr 17. 
Wykonawca jest zobowiązane do udzielenia gwarancji i serwisu w przeciągu 60 miesięcy. Czy 

dokumenty gwarancyjne mogą zostać u wykonawcy?   

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga dostarczenia 1-go egzemplarza każdego dokumentu gwarancyjnego. 

Wykonawca może pozostawić u siebie własne egzemplarze. 

Pytanie nr 18. 
Jaka jest (klasa) kategoria pożarowa istniejącej szklarni?   

Odpowiedź: 

Istniejąca szklarnia posiada kategorię zagrożenia ludzi  - ZL III 

 
Pytanie nr 19. 
Jaka jest klasa odporności ogniowej konstrukcji istniejącego obiektu szklarniowego?   

Odpowiedź: 

Klasa odporności ogniowej - D 

 
Pytanie nr 20. 
Czy w założeniach przewidywane jest zwiedzanie istniejącego obiektu powyżej 50 osób 

jednocześnie?   

Odpowiedź: 

Zgodnie z założeniami projektu  szklarnia przeznaczona jest na badania naukowe i będzie 

wyłączona ze zwiedzania. 

 



 

 

 
 
Pytanie nr 21. 
Czy obiekt posiada wewnętrzną instalację hydrantową jeżeli nie to czy się taką przewiduje? 

Odpowiedź: 

Instalacja wewnętrzna hydrantowa posadowiona jest w budynku przyległym Laboratoryjnym 

oznaczony literą L. 

Pytanie nr 22. 
Czy istnieją hydranty zewnętrzne jeden do 75 m a drugi do 150m odległości od planowanego 

obiektu   

Odpowiedź: 

Istnieją hydranty zewnętrzne w odległości do 150 m od planowanego obiektu. 

Pytanie nr 23. 
Czy do budowy szklarni będzie wymagany projekt wykonawczy, czy projekt zawarty w pozwoleniu 

na budowę będzie wystarczającym dokumentem w czasie budowy?   

Odpowiedź: 

Projekt zawarty w pozwoleniu na budowę będzie wystarczającym dokumentem w czasie budowy 

 

Zapytanie Nr 2 

Pytanie nr 1. 
W PFU jest opisane, punkt 2.4 - w sterowaniu klimatem ma być ujęte chłodzenie szklarni. Czy 

chodzi o zastosowanie zamgławiania? Zamgławianie powoduje obniżenie temperatury w szklarni. 

W szklarniach nie stosuje się urządzeń klimatyzacyjnych.    

Odpowiedź: 

Chodzi o zastosowanie zamgławiania 

Pytanie nr 2. 
W PFU jest opisane,  Punkt 2.2b O jaką izolację termiczną posadzek jest mowa? W posadzkach w 

szklarni nie stosuje się izolacji termicznej posadzek ponieważ nie ma takiej potrzeby  

Odpowiedź: 

Chodzi o standardowe rozwiązanie (materiał, konstrukcja) zapewniające odpowiednie właściwości 

mechaniczne i izolacyjne. 

Pytanie nr 3. 
W PFU jest opisane, Punkt 2.6.5 Jest mowa o zraszaniu, czy chodzi o zraszanie czy 

zamgławianie? Zazwyczaj w tego typu szklarniach stosuje się zamgławianie. 

 



 

 

 

Odpowiedź: 

Chodzi o zamgławianie. 

 

Ponadto, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

 

1. W zakresie Rozdziału XI pkt. 8 SIWZ 

Skreśla się dotychczasową treść: 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 23/08/2019 r. do godz. 12:00 na adres: Polska 

Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, 

ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa 

i wprowadza nowe brzmienie: 
 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 26/08/2019 r. do godz. 12:00 na adres: Polska 

Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, 

ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa 

 

2. W zakresie Rozdziału XII pkt. 2 SIWZ 

Skreśla się dotychczasową treść: 

Termin składania ofert - 23/08/2019 r.  do godz. 12:00 

i wprowadza nowe brzmienie: 

Termin składania ofert - 26/08/2019 r.  do godz. 12:00 

3. W zakresie Rozdziału XVII pkt. 2 SIWZ 
 

Skreśla się dotychczasową treść: 

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom zgodnie z 

warunkami zawartymi we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ 

i wprowadza nowe brzmienie: 

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom. 

4. W zakresie Rozdziału XVII pkt. 5 SIWZ 

 

Skreśla się dotychczasową treść: 

 



 

 

 

Przed zawarciem Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji, w trybie 

przewidzianym zapisami dotyczącymi udziału podwykonawców w realizacji robót budowlanych 

zawartymi we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ, projekt umowy z 

podwykonawcą i z dalszym podwykonawcą, dotyczącą powierzonej mu części zamówienia. 

 

i wprowadza nowe brzmienie: 

 

Przed zawarciem Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji, w trybie 

przewidzianym zapisami dotyczącymi udziału podwykonawców w realizacji robót budowlanych 

projekt umowy z podwykonawcą i z dalszym podwykonawcą, dotyczącą powierzonej mu części 

zamówienia. 

 

Powyższe zmiany siwz stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 

12/ZP/2019FL. Pozostałe zapisy siwz nie ulegają zmianie 

 

 

 

Podpisał 

            Dyrektor 

        (-) Paweł Kojs 


