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Dotyczγ:Poste○○wania-Zaproszeniedosktadaniapropozvciicenowei

nawvkonanieczvnnoSci看nwestoraZastepczego

Wzwi弓zkupytaniamioferent6wZamawiaj尋cywγja;nia,C○naStePuje:

Pytanien「l:Zap「oszenierozdzia書I‖Wykazwrymaganychdokumeれt6wodWykoれaWCγuSt.3,

OraZZat尋CZniknr2doZaproszenia-WZ6rumowγ§2ust.5:

Zamawiajacy wymaga od WYkonawcy z†oienia　05wiadczenia,Ze,,Wykonawc。d座pontlye

Odpowiedniq wiedzq/do5wi。dczeniem,O tOkie fechnicznymi moZIiwo缶i。mi vykoncJnio

P〃edmiotuzam6wieni0".

ProsimyowYjaSnieniecoZamawia」aCyrOZumiepodpojeclami:

1〉　odpowiedni弓wiedza,

2)doSwiadczenie,

3)technicznemoZliwoSciwγkonaniaPrzedmiotuzam6wienia.

Wykonawcask†adajるCOSwiadczeniewoIiwinienbyCwpe†niSwiadomy,CZeg○○CZekujeodniego

Zamawiajるryiwjakispos6btakieoSwiadczeniebedzieweryfikowaneprzezZamawiaj弓cegona

etapiesk†adaniaofert.

OdpowiedZ:ZamawiajacywyjaSnia,COnaStePuje:

1)Wiedza to og6l wiadomoSci,jakie Wykonawca zdobyt na podstawie p「owadzonej

dziatainostioraz posiadana kadra techniczna dγSPOnuj ca wiedzaiuprawnieniamido

nadzorunadinwestγCj雪wzakresieopisanγmPrZedmiotemzam6wienia.

2)DoSwiadczenietoog6twiadomoSc=umiejetnoSci,jakieWykonawcazdoby書wprzebiegu

Z「ealizowanychinwestγCji oraz zas6binfo「ma坤　Z dziedzinγ　OPisanej przedmiotem

Zam6wienia.

3)Technicznemo21iwoSciwykonaniaPrzedmiotuzam6wieniatosumaposiadanychzasob6w,

WiedzyorazdoSwiadczenia.

Pytanienr2:Formularzofe巾y.

Formularzofe「tyzawierajednるkw°teZaCZynnOsdinwestorazastepczego,naZWana:,,Cenazo

CaIo5〔zom6wieniq,功ZOCZymO缶iopis。neWZolqcznikunr3doZ。prOSZeni。…〃・

Natomiastwprojekcieumowy(§12ust.2)p†atnoS6podzieIonajestnadwieczeSci.Prosimyo

wyja5nienie rozbieZnoSc=d○○kre引enie,W jakispos6b Zamawiaj尋ry dokona podziatu ceny

zaoferowanej przez Wykonawce na dwie cze5c=modyfikacje formuIarza oferty w zakresie

podzia†u cenycatkowitej,Ze WSkazaniem,jakie koszty ma zawiera6poszczeg6lna czeS6ceny

Ca†kowitej.

OdpowiedZ:Zamawiajacyzmodyfikowat:

・§12ust.2pktlwzoruumowywponiZszyspos6b:

1)Icz S wγnagrOdzenia(niewyZszaniZ20%wynagrodzeniaca†kowiteg0OPisanegowust.1

niniejszegoparagrafu)一WWySOko$ci:

brutto:…Z†(s†ownie:...Z†otychOO/100〉,

WtymnettO:…Z†(S†ownie...z†otychOO/100),

圏
ロoしNY
SしASK

星囲冒

Doino叛SkiSzpltaiSpecla"styczny

im.T.Ma「〔iniaka-

Cent「umMedycynyRat…kowei

ul Gen August∂EmliaFleldo「fa2,与4-049W「oc†aw

mal上SZPlt∂l_ma「Cinlaka@p「oonetpI

WWWSZPita上mar〔…akwro〔1awpl



PiuspodatekVAT(23%):…Z†(s†ownie∴.Z†otychOO/100〉,

P†atna bedzie w terminie30dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego praw刷owo

WyStaWionejprzezlnwestoraZastepczegofaktury,POZaWarCiuiprzed†oZeniuZamawiajacemu

umowy na realizacjeinwestycji z Wykonawca.Podstawe do wystawienia faktury bedzie

StanOWiCPrOtOk6†odbioru.

●　formuIarzofertywponiZszyspos6b:

Ca†kowitewynagrodzenie,tj.zaczynnoSciopisanewZa†尋CZnikunr2doZaproszenia,WynOSi:

netto∴…………………・PLNplusVAT………%,tj.brutto………………,…‥PLN

WtymWCZeSciopisanej§12ust・2pktlwzoru umowy(niewiecej niZ2O%wynagrodzenia

Ca†kowitego〉

netto∴…………………‥PLNpIusVAT………%,tj.brutto…………,………‥PLN

Pytanienr3:Za†尋czniknr2doZaproszenia-WZ6rumowy§2ust.6.

Zamawiajacywymaga,Ze:"InwestorZostepczyzopewniwykononie PIZedmiotu umowyprzez

OSObyposiodqiqceodpowiedniedo5wiadczenie/kwo仰koc/eorozupr。Wnienio".

Prosimyowy」aSnieniecoZamawlaJaCyrOZumiepodpo」eCIami:

1〉　odpowiedniedo5wiadczenie,

2〉　kwaiifikacje,

3〉　uprawnienia.

OdpowiedZ:Zamawiaj尋cyodni6s†siedopowyZszejkwestiiwodpowiedzinaPytanienrl.

Pytanienr4:Za†aczniknr2doZaproszenia-WZ6rumowy§4ust2.

〃/nwestor Za5tepCZy Obowiqzony jest no koZdym etapie re。/izaqii przedmiotu umowy

uwzg/gdni。ビzobowIqZanioZamow旬qcego wobec WQ/ew6dztwoDo/no5/qskiegq,Wynikqiqcez

umowyopis。n匂WuSt・1nini♀iszegoporogrq旬,WSZCZeg6InoScidotyczqcezosodpIZekozonio,

WykoIZystOniaor。ZrOZ/iczoni。OtIZym。n匂dotociice/ow匂"

Wnosimy o udostepnienie projektu tej umowyiub o szczeg6†owe przedstawienieIisty

ZObowiazah Zamawiajacego wobec Wojew6dztwa DoInoSlaskiego.Prosimy r6wnieZ o

informacje,CZyumOWadotacjizawierapostanowieniazwiazanezprogramem,,Poisk圧ad’’.

Na Zamawiajacym spoczywa obowi弓zek przedstawienia Wykonawcom wszelkichinformacji

niezb写dnych do sporzadzenia oferty,a takainformacja konieczna jest d0OSZaCOWania skali

ryzykairealnychmoZliwoScirealizacjiPrzedmiotuzam6wieniaprzezWykonawc6wubiegajacych

SleOInwestorstwoZastepcze.

0dpowiedZ:ZamawIa」aCy W dniu zaproszenia do sk†adania ofert na wγkonanie czynnoSci

InwestoraZastepczegonieposiadainformacji,kiedyzostaniepodpisana umowadotacyJnai

nie ma wiedzy czy umowa zawieraC bedzie postanowienia zwiaZane Z PrOgramem,,Poiski

上ad′′.

Pytanienr5:Za†aczniknr2doZaproszenia-WZ6rumowy§4ust5(OraZ4).

"/nwestorowi Zastepczemu bedeie pIZySfugiwaIo wyfqcznie wyn。grOdzenie w wysoko5ci

鵬kazon匂W;12ust.2pktlL/mOWy,naCO/nwestorZ。StepCZyWyraZazgodeiniebeckiemuz

tegotytuIupnysfugiwoIoZodneroszczeniewzg/edemZomaw旬qcego-WprZypOdkuz。istnienio

Okoliczno3ciwskoz。nyChwust.4nini匂SZegOPOrOgrq旬umowy〃.

WnosimyowyjaSnienie,Wjakispos6bbedzieokreSIonakwota,Okt6rejmowaw§12ust,2pkt

lprojektuumowy.Wnioseknawi皐zujedownioskunr2.

図百



OdpowiedZ:ZamawiajacyudzieIi†odpowiedziwpytaniunr2,doprecyzowujaczapisyumowy

OraZformuiarzaoferty.

Pytanienr6:Zai尋czniknr2doZaproszenia-WZ6rumowy§5ust.2orazust.3

〃2・Zom。WiqiqcyoSwiodczq,房w terminie do dnia14/utego2022r.pIZek。Ze/nwestorowi

Zostgpczemu:

りz。kres ogroniczenio Progrc,mu Fun佃ono/no-UZytkowego,kt6ry rea/izowony b如eie

bezpo5rednioprzezZomow旬qcegp;

2)iI加rm。C:ig o moksymoI埠ikwocie brutto,jakq Zamowiqiqcy zomieIZO pIZeZnOCZyC n。

坊nansowaniezam6wieniopolegqiqcegonazoprqiektowoniuiwykononiurob6tbudow/onych

(tzw・〃prqiektしu/budy〃　objetych Zodaniem/nwestycy/nym w zc/kresie powierzonym

InwestorowiZas亡epczemu.

3・WSOko需kwoty鵬kozcJne/WuSt・2pkt2nini匂vzegoporagr〆r/umOWyStOnOWig6rnq

gronic幻lnonsowqzobowiqzah,dozaciqgnigciokt6rychuprownionyjes亡/nwestorZostepczyw

imieniuZom。Wiqiqcegowzwiqzkuzre。/izo匂qPIZedmiotuumowy,〃

Wnosimyowy」aSnIeniejakd†ugiokresczasu przewidzianona reaIizacjePrzedmiotu umowy.

W zam6wieniach′kt6rych okres reaiizacJ-PrZekracza12miesiecyikt6re beda reaiizowane

ZgOdnie z przepisamiUstawy Prawo zam6wien publicznych-naIeZy uwz∈壇dni6w umowie

ZmianywysokoSciwynagrodzeniaorazzasadywprowadzaniatakichzmianwprzypadku:

1)zmianystawkipodatkuodtowar6wius†ugorazpodatkuakcyzowego;

2)zmiany wysokoSciminimainego wynagrodzenia za prace albo wysokoSciminimaInej

StaWkigodzinowej,uStaionych na podstawie ustawyz dnialOpaZdziernika20O2r.o

minimainymwynagrodzeniuzaprace;

3)zmianyzasadpodleganiaubezpieczeniomspo†ecznymiububezpieczeniuzdrowotnemu

IubwysokoScistawkisk†adkinaubezpieczeniaspo†eczneiububezpieczeniezdrowotne,

4〉zmianyzasadgromadzeniaiwysokoSciwp†atdopracowniczychplan6wkapita†owych,O

kt6rych mowa w ustawie z dnia4paidziemika2018r"O PraCOWniczych planach

kapita†owych(Dz.U.z2020r.poz.1342)

-」eZe=zmianytebQdamia†ywp†ywnakosztywykonaniazam6wieniaprzezWykonawce

(art"436pkt4ustawyPzp).

5)zmianywynagrodzeniawprzypadkuzmianycenymateria†6wiubkoszt6wzwi弓zanych

ZreaIizacj弓zam6wienia(art・439ust.1ustawyPzp).

MajacpowyZszena uwadzewnosimyousuni写ciezapis6w§5ust.3iubdop「ecyzowanie,Ze

ZaPis odnosi sie W)碕CZnie do etapu zwiaZanegO Z Wyborem Wykonawcy zadania

inwestycyJnegO.

Wnosimy r6wnieZ o wprowadzenie odpowiednich zap-SOW Odnoszacych sie do kwestii

ZWiekszeniaSrodk6wprzezZamawiaj弓cegonaetapiereaiizacjiPrzedmiotuumowypowyborze

PrZeZlnwestoraZastepczego-Wykonawcyzadaniainwestycyjnego,aWPrZyPadkubrakutakiej
moZIiwosci,OSPOSObierozIiczeniapracwykonanychzar6wnoprzezlnwestoraZastepczego,jaki

WykonawcezadaniainwestycyjnegodoczasuodstapieniaodumowyprzezZamawiajacego(z

jeg0OCZyWistejwiny).

OdpowiedZ:Majac na uwadze,iZ dota句a na zadanie poiegajace na utworzeniu

CZterO†6Zkowego Oddzia†u AnestezjoIogi=Intensywnej Terapii DziecIeCeJ,W OparCiu o

Program Funkcjonalno一UZvtkowy musibyC roziiczona do kohca roku2022,Odniesienie do

Okresu przekraczajacego12　miesiecy jest bezprzedmiotowe.Zako龍zeniei rozIiczenie

inwesty坤ZWykonawcawinnonast即Pi6najp6Zniejdo20grudnia2022r.WobecpowyZszego



Zamawiaj尋cyniewyraiazgodynausunieciezapis6w§5ust.3umowyipodtrzymujewcatoSci

konsekwencje na wypadek utraty do軸ansowania z winyInwestora Zastepczego.

Zamawia」尋Cyniewyraiazgodyna modyfikacjezapiSOWumOWyOdnosz尋cychsiedokwestii

ZWiekszeniaSrodk6wprzezzamaw-a」尋CegOnaetaPiereaIizacjiPrzedmiotuumowy-Ca†oS6

ZadaniainwestycyJnegOfinansowanajestzotrzymanejdota郎Celowej.

Pytanienr7:Zalaczniknr2doZaproszenia-WZ6rumowy§6ust.3

Decyz万okt6rych mowq wust・2在/ecyz/OOZWi〆szeniukwotydocenynqikoIZy5亡n匂SZe/

decyz/i/ubodmowiezwi〆ezeniokwotydocenynqiko〃ystn匂SZ匂Q佃rty,CObedeieskutkowafo

koniecznojciq uniewaZnienio post9pOWOnio o udzie/enie zom6wienio nin匂SZegO pOr。gr函I

umowy,Zomawiqiqcy winien p脅ek。ZOC/nwestorowiZostgpczemup応emnie w rerminie do7

佃/edmiu)D所　Od dnio uzysk。nia/I吟mo匂i od/nwestorcJ Z。StepCZegO O mOZ/iwo5ci

p〃ekroczeniobudZetu.’’

WnosimyozmianezapiSuna:

Decyzje,Okt6rychmowawust・2niniejszegoparagrafuumowy,ZamawiajるCyWinienprzekaza6

inwestorowiZastepczemupisemnieniezw†ocznie,niep6iniejniiwterminiedo3(trzech)Dni,

OddniauzyskaniainformacjiodInwestoraZastepczegoomo軸wosciPrZekroczeniabudZetu.

Zw†oka Zamawi∈喧CegO W POdjeciu decyzji o ewentuainym zwiekszeniu kwoty do ceny

najkorzystniejszej oferty wp†ywa na czymoSci,kt6re musi wykona6lnwestor Zastepczy

WTerminieZwiazaniaOferta,ajeston kr6tk=wynosizaiedwie30dni.Zgodniezprzepisami

nowe」uStaWyPrawozam6wienpubiicznych,PrZed†uZenieterminuzwiazaniaofertamo訓wejest

tyIkorazipotrzebnejestuzyskaniezgodyWykonawcy.

OdpowiedZ:Zamawiaj尋cyniewyraねzgodynazmianezapis6w§6ust.3umowy.

Pytanienr8:Zaiaczniknr2doZaproszenia-WZ6「umowy§7ust.3oraz§9ust.1pkt2

Szczeg6†owe pe†nomocnictwa dotyczace Przedmiotu umowy,jeZeiizajdzie koniecznost‖ch

udzielenia,uStaIane beda przez Strony w trakcie realizacji umowy.Koszty udzieienia

PrZedmiotowychpe†nomocnictwobci尋ZajるInwestoraZastepczego.’’

WnosimyowykreSIeniezapisuiubwyJaSnienie,jakieszczeg6†owepe†nomocnictwamanamySli

Zamawiaj弓cyi dIaczego koszty udzielenia przedmiotowych pe†nomocnictw maja obciaZa6

inwestora Zastepczego,Skoro to Zamawiajacy bedzie udzieIa†pe†nomocnictwlnwestorowi

Zastepczemu wceiu reprezentacj=nteres6wZamawia」aCegO,do czego sam Zamawia」aCySIe

ZObowiazuje na mocy§9ustl pkt2:,,Zamawiajacy zobowi弓zanyjest udzieliClnwestorowi

Zastepczemupe†nomocnictw,Okt6rychmowajestw§7umowy’’.

OdpowiedZ:Zamawiajacyniewyraねzgodynazmianezapis6w§7ust.3oraz§9ust.1pkt2

WZOru umOWy.ZamawiaJ弓Cy W Wyniku braku wiedzyidoSwiadczenia wy†aniainwestora

ZaStePCZegO,kt6ry jako podmiot profesjonainy dokona ocenγCO do wymogu uzyskania

Pe†nomocnictwwceIurealizacjiprzedmiotuumowy.

Pytanienr9:Za†aczniknr2doZaproszenia-WZ6rumowy§9ust.2orazza†aczniknrldo

umOWY

〃§9us亡"2Zomaw旬qcyuprawnionyjestdo wer妨kodiiwniesieni。uWOg/ubzostrzeZehdo

trefaiprqiektuumowyz WykonowcqnoopracowoniekompIet埠idokumento匂vprqiektow匂;

SpeC所k。C/itechnicznych wykonc/ni。/odbiorurob6tbudow/。nyCh,kosztorysu/nwestorskiego

OrOZnaWykon。nierob6tbudow/onychobi9tyChrea/iz。匂qZadonio/nwestyc)所ego-WZ。kresie

ZCJpis6wdotyczqcych:

りzoscJd圧ermin6wrozIicze万Jnonsowych,WfymiIoScitrqnsz/z。kresuroz/iczehcz肇ciowych;

函雪国



2)prow。utOrskichdoutwor6wpowstoIychwwynikureo/izo匂vprzedmiotow匂t/mOWy;

3)prow outoI5kich do dokumento匂v powykonawcz♀i pow厨。匂　w wyniku re。楊o匂v

pIZedmiotowe/umowy;

4)gwaranc/i/吟kQimiudzielonq/pIZeZWykonawcenozrecJ/izowanerobotybudowIone.

Uprownienie do wniesienio uw。gi zastIZeZeh bedeie przysfugiw。Io Z。m。W旬qcemu

ko2dor。ZOWO W terminie do3/tIZeCh)Dniroboczych od dnio otIZymOni。Od/nwestor。

Zosf§pczego propozyqiizaplSOW WZakresie wsk。Z。nym pOWyねi./nwestorZostgpczy winien

uwzgIedniCzgIoszonepIZeZZ。maWiqiqcegouwogi/zosuzeZeniq,Chyba2eichwprowadzenie

b9ckieniekorzystned/oZomowiqiqcego4"ubsprzecznezobowiqzt/qcymiprzepisomiprawq,O

CZym/nwestor Zostepczy zobowiqzonyjest poir加rmow。C Zomowiqiqcego niezwIocznie po

OtlZymOniuuw。gWubzostrzeZeh."

Oroz"Za佃czniknrldoumowyu5t.1pkでユーp〃ygOtOWOnieprqiektuumowyorcJZZOWOrCie

umowy z Wykonowcq nc,OprOCOWOnie kompIetn匂dokument。CiiprQjektow匂;spec)炉k。匂v

technicznych vykon。nioiodbioru rob6亡budow/onych or。Z kosztorysu/nwestorskiego no

podstawieprzekoz。negOpIZeZZam。WiqiqcegoProgromuFunkc/OnCJ/no-UZytkowego〃

"ZOfqcznik nrl do umowy L/St・1pkt5-Spr。Wdrenie/dokononie odbioru skorygowon匂

dokumenta匂iprQiektow功SpeC所ko匂生echnicznych wykonanio/odbiorurob6tbudow/cJnyCh

OrOZkosztorysuinwestorskiego"

Przedewszystkim naIeZyzwr6ciC uwage na niew†aSciwe uZywanie okreSlenia,,dokumentacja

PrOjektowa’’・Okrestenie’’dokumentacja projektowa’’wsystemie zam6wien pu帥cznych jest

Sci引e zdefiniowane codozakresuifunkcjijak弓ma pe†ni6.」esttoopracowanie,Za POmOCa

kt6rego Zamawiaj尋cy opisuje przedmiot zam6wienia na wykonanie rob6t budowlanych w

rozumieniuustawyPrawobudowlane.Stanowiaotymprzepisyart,103ust.1ustawyPzporaz

rozdzia†u2Rozporz弓dzeniaMinistraRozwojuiTechn0logiizdnia29grudnia2021r.wsprawie

SZCZeg6†owegozakresuiformydokumentacjiprojektowej,SPeCyfikacjitechnicznychwykonania

i odbioru rob6t budowIanych oraz programu funkcjonaIno-uZytkowego.W sprawie

SZCZeg6†owegozakresuiformydokumentacjiprojektowej,SPeCyfikacjitechnicznychwykonania

iodbiorurob6tbudowlanychorazprogramufunkcjonalno-uZytkowego.

Bior弓cpoduwagQPOWyZSZereguIac」e,ZaCa†kowicieb†ednenalezyuzna6wyszczeg6Inieniejako

OPraCOWahwchodz弓cychwzakres,,dokumentacjiprojektowej’’bedacejsk†adowaprzedmiotu

Zam6wienia na zaprojektowanieiwykonanie rob6t budowlanych-SPeCyfikacjitechnicznych

Wykonaniaiodbiorurob6tbudowlanychikosztorysuinwestorskiego,

Specyfikacjetechniczne,Okt6rych mowawustawieirozporzadzeniu,niewchodzabowiemw

Zakres dokumentacjiprojektowej,lecz stanowi尋odrebne opracowanie.S弓opracowaniem,Za

POmOC尋　kt6rego ZamawIa」aCy OPISu」e P「Zedmiot zam6wienia na wykonanie rob6t

budowianych,

Uwzgiedniaj尋cwynikajacyz rozporzadzeniazakresspecyfikacjitechnicznych,ichw†aczeniedo

dokumentacji projektowej’’ziecanej do wykonania przez Wykonawce,kt6ry projektujei

reaiizujerobotybudowlane,trudnouznaCzaceioweizasadne.

Warto przypomniec,Ze zgodnie z Rozdzia†em3ww.rozporz尋dzenia specyfikacje techniczne

maj尋zawiera6miedzyimymi:

鵜informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne daneistotne z punktu

Widzeniaorganizacjirob6tbudowIanych,

-　WymaganiaZamawiajapegodotycz弓cewfaSciwoSciwyrob6wbudowIanychorazniezbedne

Wymagania zwiazane zich przechowywaniem,tranSPO巾em,Warunkami dostawy,

Sk†adowaniemikontrolajako5ci,

-　WymaganiaZamawiajacegodotyczape5rodk6wtransportu,SPrZetuimaszyn niezbednych

Iubzalecanychdowykonaniarob6tbudowlanych,

-　WymaganiaZamawiajacegodotyczapewykona両arob6tbudowIanych.



OkreSlanieww.wymagan przezWykonawce rob6twramach opracowanej,,dokumentacji

PrOjektowej’’,a Wiec dla Siebie,nie ma racjonainego uzasadnienia,tym bardziej,Ze w

「OZPOrZadzeniuMinistraRozwojuiTechnoIogiijestwyraZnyzapisw§18,ZgOdniezkt6rym

to Zamawiaj尋cy w programie funkcjonalno-uZytkowym ma obowiazek okre銅C warunki

Wykonaniaiodbiorurob6tbudowIanychodpowiadaj尋cezawa直OScispecyfikacjitechnicznych

Wykonaniaiodbiorurob6tbudowIanych.

Za niezasadne naleZy uznaC w†弓CZenie kosztorysuinwestorskiego do,,dokumentacji

PrOjektowej’’,kt6r尋　ma Wykonawca wykona6　w ramach realiza旬　zam6wienia na

ZaPrOjektowanieiwykonanierob6tbudowlanych.

Kosztorysinwestorski w「ozumieniu ustawy Pzpi rozporz弓dzenia Ministra Rozwojui

丁echnologiiz dnia20grudnia2021r.sprawie okreSlenia metodipodstaw sporz尋dzania

kosztorysuinwestorskiego,Obliczania pIanowanych koszt6w prac projektowych oraz

Planowanych koszt6w rob6t budowianych okreSlonych w programie funkcjonalno-

uZytkowym jest bowiem opracowaniem stanowi弓cym podstawe okreSIenia wartoSci

Zam6wienia,kt6regoprzedmiotemjestwykonanierob6tbudowlanychwrozumieniuustawy

PrawobudowianeinieulegaZadnejwatpliwoscl,ZezgodniezprzepisamiustawyPzpjestto

OPraCOWanieniewchodz弓CeWZakresdokumentacjiprojektowej.

Zgodnie z obowiazujacymi reguIacjami,kosztorysinwestorskijest opracowywany przed

WSZCZeCiem postepowania o udzieienie zam6wienia pubiicznego wy†acznie dia potrzeb

OkreSleniawartoScizam6wienia.

Biorac powyZsze pod uwage,Ca†kowicie niezrozumia†ym jest sformu†owanie przez

Zamawiajacego wymogu,aby Wykonawca zadaniainwestycyjnego opracowa†STWiORB

ikosztorysinwestorskiwtrakciereaiizacjizam6wienia.

ProsimyZamawiajacegooszczeg6†oweok「e引enie,COjestPrzedmiotemzam6wienia

i dostosowanie Przedmiotu zam6wienia do wymagah ustawy Pzp oraz aktuaInie

ObowiるZujacychrozporz司dzehMinistraRozwojuiTechnoIogii.

OdpowiedZ:Przedmiot zam6wienia stanowi zaprojektowaniei wykonanie rob6t

budowianychwrozumieniuustawyzdnia7iipca1994r.一PrawobudowIane,OPisanychza

POmOC雪P「Ogramu funkcjonalno-uZytkowego,tj.utworzenie cztero†6氷owego Oddzia†u

AnestezjoIogi=lntensywnej丁erapiiDziecIeCeJWObiekcieSzpitaInymziokaiizowanymwe

Wroc†awiuprzyul.Gen.AugustaEmiIaFieldorfa2.WobecpowyZszegoZamawiajacy:

・mOdyfikujezapis§9ust.2umowy:

2.Zamawiajacyuprawnionyjestdoweryfikacj=wniesieniauwagIubzastrzeZehdotre5ci

PrOjektu umowy z Wykonawc尋na rea=zacje Zadaniainwestycyjnego-W Zakresie

ZaPis6wdotyczacych:

1)zasaditermin6w rozIiczeh finansowych,W tymiioScitranszi zakresu roz=czeh

CZeSCIOWyCh;

2)prawautorskichdoutwor6wpowsta†ychwwynikureaiizacjiprzedmiotowejumowy;

3)praw autorskich do dokumentacji powykonawczej powsta†ej w wyniku reaiizacji

PrZedmiotowe」umOWy;

4)gwarancj=rekojmiudzieianejprzezWykonawcenazrea=zowanerobotybudowIane.

Uprawnienie do wniesienia uwagi zastrzeZeh bedzie przys†ugiwa†o Zamawiajacemu

kaZdorazowo w terminie do3(trzech〉Dniroboczych od dnia otrzymania odlnwestora

ZastepczegopropozycjizapISOWWZakresiewskazanympowyze」.inwestorZastepczywinien

uwzgiedni6　zg†oszone przez ZamawiaJ弓CegO uWagii zast「zeZenia,Chyba Zeich

WPrOWadzenie bedzie niekorzystne dIa Zamawiajacegoi/iub sprzeczne z obowiazuj弓cymi

。プア=-



PrZePisami prawa,O CZymInwestor Zastepczy zobowiazany jest poinformowa6

Zamawiaj弓cegoniezw†oczniepootrzymaniuuwagi/iubzastrze2e血

●　mOdyfikujewZa†acznikunrldoumowypktlppktl.

1)przygotowanie projektu umowyoraz zawarcie umowyz Wykonawca na opracowanie

kompietnej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonaniai

Odbiorurob6tbudowlanychnapodstawieprzekazanegoprzezZamawiajacegoProgramu

FunkcjonaIno-UZytkowego;

●　mOdyfikujewZa†尋cznikunrldoumowγPktlppkt5.

5〉　sprawdzeniei dokonanie odbioru skorygowanej dokumentacji projektowej oraz

SPeCyfikacjitechnicznychwykonaniaiodbiorurob6tbudowlanych;

PytanienrlO:Za†尋czniknr2doZaproszenia-WZ6rumowy§11

"Umow。Obowiqzのeoddni。j匂ZOWOrCiododni。uZySkoniopozwo/enion。uZytkow。nie,nie

pozn/♀i jednok niZ do kohcow♀i doty no roz/iczenie wykoIZystania dota匂i ceIow匂,

Wynikqiqce/ZumOWyOpis。ne/W;4ust.1.〃

Prosimyowy「aZnewskazanie kohcowej datyna rozliczeniewykorzystania dotacjiceioweJ

OraZPrZedstawienieharmonogramu-datgranicznychposzczeg6lnychczynnoScibed尋cych

POStrOnielnwestoraZastepczego,WSZCZeg6lnoSci:

-　W jakim terminieinwestor Zastepczy winien przedstawiC Zamawiajapemu SWZ oraz

POZOSta†e dokumenty zwi尋zane z wszczeciem postepowania o udzieIenie zam6wienia

Publicznego,

-　dokiedymazosta6zawartaumowazWykonawcazadaniainwestycyjnego,

-　dokiedyzadanieinwestycyjnemusizostaCzreaiizowane.

Prosimy r6wnieZ o wyraZne okreSIenie,CZy Zamawiaj弓cy dopuszcza zmiany w umowie,

Zar6wno w umowie oInwestorstwo Zastepcze,jakiw umowie na Wykonawce zadania

inwestycyjnegowzakresieterminuwykonaniaposzczeg6inychetap6wzada血

Bez powyZszejinformacji,Zaden Wykonawca ubiegaj尋cysie oInwestorstwo Zastepcze nie

jestwstanieoceni6czywog6ie reaineb弓dziezreaIizowanie przedmiotowegozam6wienia

majap na uwadze terminy wynikajace wprost z ustawy Prawo zam6wieh publicznych,

ewentuaineterminyrozprawprzedKrajow弓izbaOdwo†awczaorazog6lnasytuacjenarynku

Zam6wieh pubiicznych zwiるZana Z niestab冊a sytuacj弓gospodarcza,gaiopujapainfiacjai

nagminnymiodst〔由eniamiod podpisywania um6w przez Wykonawc6w us†ugoraz rob6t

budowIanych′a takie z niedotrzymywaniem termin6w-Z uWagi na Obecn弓sytuac」e

epidemiczna,Organ6ww†aSciwychdowydawaniadecyzjinapozwolenienauZytkowanie.

OdpowiedZ:Realizacja wskazanych w pytaniu czynnostiwinna nast弓piC w terminach

ZaPeWniajacγCh mo軸woS6wykorzystaniai roziiczenia dotacji opisanej w§4ust.1

PrOjektuumowy.OdpowiedziZamawiajacyudzieii白6wnieZwpytaniunr6.

PonadtoZamawiaj尋cymodyfikuje§16wzoruumowy:

§16

1.W przypadku uniewaZnienia postQPOWania o udzielenie zam6wienia publicznego

POIegajapego na zaprojektowaniuiwykonaniu rob6t budowianych(tzw.,,PrOjektuji

buduj’’)objQtyCh Zadanieminwestycyjnym na podstawie przes†anek przewidzianych

PrZePisamiustawyzdniallwrzeSnia2019r.Prawozam6wienpu帥cznychZamawiaj弓Cy

dopuszczajegojednokrotnepowt6rzenie.

2.W przypadku koie」negO uniewainienia postepowania o udzielenie zam6wienia

PubIicznego polegajacego na zaprojektowaniuiwykonaniu rob6t budowIanych(tzw.

PrOjektuji buduj’’〉　objetych Zadanieminwestycyjnym na podstawie przes†anek

。孝だへ



PrZeWidzianych przepisami ustawy z dniall wrzeSnia　2019　r.Prawo zam6wieri

Pub=cznychniniejszaumowaulegarozwiazaniu.

3.WprzypadkuzaistnienjaokolicznoSciwskazanychwust.2niniejszegoparagrafuumowy

InwestorowiZastepczemu nie bedzie przys†ugiwa†o wynagrodzenie,na COlnwestor

ZastepczywyraZa zgodeinie bedzie mu ztegotytu†u przys†ugiwa†oZadne roszczenie

WZgledemZamawia」aCegO,

ZamawIajaCyniedopuszczamo軸woSciinnychzmiantermin6wumownych.

Pytanienrll:Za†aczniknr2doZaproszenia-WZ6rumowy§12ust.2pktlipkt2

〃Pods調w?dowys書a'Wieni可dk書uryb如kiesfαnOW荏protokく5/odbioru.〃

Wnosimyowy」aSnieniecoZamawiaj弓cyrozumiepoprzez,,Protok6†odbioru’’一diakaZdejz

Pianowanychp†atnoSci,COmaOnZaWiera6,ktogomaprzygotowa台ktopodpisa6.

OdpowiedZ:Protok6†odbiorujestdokumentem,Za POmOC尋kt6regostronypoSwiadcz尋

Odbi6r,tj.prawidiowoS〔reaiizady zakresu umowy,StanOWiacego podstawe roziiczenia.

Protok6†odbioru powinien zawieraC m.in.date jego sporzadzenia,dane uczestnik6w

Odbioru,PrZedmiotodbioru,uStaleniacodojakoScizrealizowanegozakresuumowyoraz

POdpisyuczestnik6wodbioru.

Pytanienr12:Za†尋czniknr2doZaproszenia-WZ6rumowy§12ust.3

〃Zomowiq/qcyzc/StIZegq,iZ/dkturodotyczqcodrugi♀icz〆civvynogrodzeniobedeiepIotnow

terminie umoZ/iwiqiqcymje/roz/iczenie z umowy doto匂v ce/ow匂Opiso埠i w;4ust.1

umowy〃

Prosimyonastepu」aCeWy」aSnIenia:

1)co Zamawiajacy rozumie przez,,Ptatna W terminie umo紺wiajacym jej roziiczenie

ZumOWydotacjicelowejopisanejw§4ust.1umowy’’?

2)jakijesttermingraniczny,dojakiegomabyCrozIiczonap†atnoS省

3〉　co w przypadku,gdy p†atnoS6nie bedzie mo軸wa do zrealizowania w terminie

umoZiiwIa」aCym jej rozliczenie z umowy dotacjiceIowej w skutek,nP.OPiesza†o!ci

W†aSciwychorgan6wwwydaniupozwoIenianauZytkowanie?

OdpowiedZ:Przez sIowo′′Pfatna′′zamaw-a」弓Cy rOZumie okre引ony w fakturze termin

P†atnoSci.DopozostatychkwestiiZamawiajacyodni6s†siew§13ust.3wzoruumowyoraz

WOdpowiedziachnapytanianr6ilO.

Pytanienr13:Zaiaczniknr2doZaproszenia-WZ6rumowy§12ust.4pkt3

〃Wyn。grOdzeniezopIZeniesienieoutorskichpr。Wmdyqtkowychdoutwor6wpow厨。!ych

WWynikurea/iz。C/iPIZedmiotuumowy〃

Prosimy o wyJaSnlenie jakiego rodzaju utwory powstana w wyniku rea=zacjiPrzedmiotu

umowywzakresielnwestorstwaZastepczeg〇・

Czyzdaniem Zamawiaj弓cego przygotowanie przezinwestoraZastepczego postepowaniao

udzieleniezam6wienia-StWOrZeniedokumentacjipostepowaniamacharakterutworu,CZy

ma przymiotindywidualnoScii stanowi przejaw dzia†alno5ci tw6rczej?Specyfikacja

Warunk6wZam6wieniabadZinnedokumentysk†adajacesienadokumentacjepostepowania

mog弓byfuznanezautw6rwy†apzniepospe†nieniuprzes†anekindywidualnoSciicharakteru

tw6rczegoorazspe仙a6warunkistatystycznejjednorazowo誼,kt6razak†adabadanie,CZy

圏国超



takiesamolub bardzo podobnedzie†o powsta†ojuZwczesniej orazczyjeststatystycznie

PraWdopodobnesporzadzeniewprzysz†oScitakiegosamegodzie†aprzezimaosobe.

OdpowiedZ:Zamawia」aCyniejestwstanienatymetapiepostepowaniaokre鍋6czyijakie

utworymog尋powsta〔naetapiereaiizaqlumOWy.ZamawiajacypodtrzymujezapISyWe

WZOrZeumOWy§12ust.4pkt3.

Pytanienr14:Za†aczniknr2doZaproszenia-WZ6rumowy§12ust.7

"Zo fermin dokon。nio pI。tnO血i uwaZa sie dotg obciqZenio rochunku bonkowego

ZcJmOWlq/qCegO.〃

WnosimyozmianQZaPisu na nastepu」aCy:Zatermin dokonania p†atnoSciuwaZa siedate

uznanianarachunkubankowyminwestoraZastQPCZegO.

OdpowiedZ:Zamawiaj弓cyniewyraねzgodynazmianezapisuwewzo「zeumowy§12ust.

7.

Pytanienr15:Za†尋czniknr2doZaproszenia-WZ6rumowy§13ust.2

1)pktユー"Z。niepnystqpieniedovykonywoni。umOWy,pIZerWOniewykonyw。nioumowy

Iub niewykon。nie p′Zedmiotu umowy w cofo缶i-　WySOko5cilO%wynogrodzenio

umownegobrutto,Okt6rymmowow;12ust.1umowy"

Wnosimyodoprecyzowaniezapisuozwrot,,ZWy†acznejwinyInwestoraZastepczego′′.

2)pkt3-"Z。ZWIokg w wykononiu p脅edmiotu umowy powst。Iq z winy/nwestoro

Zas亡epczego　-　W pIZypOdku zwfoki do14/cz亡em。Stu)Dni w wysoko血i OJ%

Wyn。grOdzenioumownegobrutto,Okt6rymmowow;12ust.1umowyzak。idydzieh

ZWわkん。W pIZypOdku zwIoki powyZ♀i14/cztemostu)Dni w wysokojci O,2%

WynOgrOdzenioumownegobru亡でq,Okt6rymmow。W;12ust.1umowyz。hoZdydzieh

ZW/oki"

Zamawiajacyprzewiduje p†atnoS6wdw6ch cze誼ach-kaZda dotyczyinnegozakresu

Wykonania Przedmiotu zam6wienia′PrOSimywiecoszczeg6†owe doprecyzowanie,Od

jakiegozdarzenia/terminu-bedzieIiczonete14dni,ZW†aszcza2eZamawiajacvniepoda†

WeWZOrZeZadnychtermin6w.

3)pkt4-〃ZO ZWfoke w dokononiu odbioru kohcowego rob6t budowlonych objgtych

Zodoniem/nwestycyinym w zokresie powieIZOnym/nwestorowi Z。StgpCZemu-W

pIZypOdkuzwIokido招/czternc'Stu)Dniwwysokofai明%wynogrodeenioumownego

brutto,Okt6rymmowowS12ust.2pkt2umowyzok。ZdydziehzwIokらCJWpIZyp。dku

ZWIokipowyZ♀i14/cztem。Stu)Dniwwysoko女iO,2%wynogrodzenioumownegobruttp,

Ok亡6rymmow。WS12ust.2pkt2umowyzakoZdydzie万zwIoki-WStOSunkudoteminu

WSk。ZOnegOW;上土ust.2umowy〃

Zamawiajacy odnosisie do terminu wskazanego w§11ust.2umowy,tym CZaSem

PrZedstawionywz6rumowy,nieposiadaust.2w§11.Prosimyoskorygowaniezapisu○

○dpowiedZ:Zamawiajacymodyfikujezapis§13ust.2pkt4wzoruumowy:

4)za zw†oke w dokonaniu odbioru kohcowego rob6t budowIanych objetych Zadaniem

inwestycyjnymwzakresiepowierzonyminwestorowiZastepczemu-WPrZyPadkuzw†oki

do14(CZtemaStu〉Dn川czonejoddniapisemnegozg†oszeniagotowo錨doodbiorurob6t

PrZeZWykonawcerob6twwysokoSciO′1%wynagrodzeniaumownegobrutto,Okt6rym

mowaw§12ust・2pkt2umowyzakaZdydzierizw†oki,aWPrZyPadkuzw†okipowyZej14

〈czternastu)DniwwysokoSciO,2%wynagrodzeniaumownegobrutto,Okt6rymmowaw§

12ust.2pkt2umowyzakaZdydzierizw†oki;



Zamawiajacyniewyraねzgodyna doprecyzowaniezwrotu,,ZWytaCZneiWinγInwestora

Zastepczego’’.

Pytanienr16:Zataczniknr2doZaproszenia-WZ6rumowy§13ust.3

W przyp。dku L/亡rOty pIZeZ Zomowiqiqcego dqfinansowonio no reoliz。窮　Zadonio

inwestycyinegozpIZyCZyn/eZqcychpostronie/nwestoroZ。StepCZegO/wtymzwIoszczαZ

powodu niedotnymoni。feminu wykononio zom6wieni。/ub odstqpieni。Od umowy z

pIZyCZyn/eZqcychpostronie Wykon。WCyiniemoZno3ciroz/iczenia dotoc/ルZamowiqiqcy

moZeobciqZy5/nwestoroZostepczegokorqumownqwwysoko5ciutrocon匂doto匂i.〃

WnosimyowykreSleniezapisuwca†○!ci.

Kara umownawwysokoSciutraconejdotacjijestraZ弓cowysokawstosunku dowysokoSci

WynagrOdzenia za wykonania zobowiazania wynikajapego z umowy oInwestorstwo

Zastepcze.

ZgodniezorzecznictwemS尋duNajwyZszegoiS皐d6wApeiacyjnych,,jeZeiikaraumownajest

r6wna badZzbliZona dowartoScizobowiるZania,mOZnaj尋uZnaCza raZacowygorowana".

Inwestor Zastepczy nie moZe by6　r6wnieZ karany z przyczyn zaleZnych wy†acznie od

Wykonawcywy†onionegoprzezinwestoraZastepczegodorealizacjizadaniainwestycyjnego,

Z uWagi,Ze nie ma na to Zadnego wp†ywu.Rozszerzenie w umowie odpowiedziaino!ci

InwestoraZastepczegozaokolicznoscl,Zakt6renieponosionwinyWl弓ZeSIeZkoniecznoscI弓

WkaikuIowania przez potenc」aIneg0lnwestora Zastepczego ryzyka w postaci dotacjiw

WySOkoSci3・488・450z†恒formacja powzieta z opubIikowanej na stronieintemetowej

Urzedu Marsza†kowskiegoWojew6dztwa DoIno的skiego uchwa†y〉-WCeneOferty言daIej

PrZerZuCeniemtegoryzykanaWykonawcezadaniainwestycyjnego,COdoprowadziwy†acznie

dosytuacji,Wkt6rejt○○StateCZnieZamawiaj弓cyniewykonazadaniainwestycyjnegoiutraci

dotacje,boniebedziewstaniewybratlnwestoraZast号pczego,atenZkoie主Wykonawcy

Zadaniainwestycyjnego.

OdpowiedZ:ZamawiaJ弓CyniewyraZazgodynawykreSIeniezapISu.

Pytanienr17:Za†aczniknr2doZaproszenia-WZ6rumowy§13ust.7

〃Z。mOW旬qcyiIl佃rmし直vykon。WCeOnO/iczeniuk。γumOW埠iwy5tCJWiqiqcstosownqnotg

駕iegowq."

Wnosimy o ujednolicenie nazewnictwa,kt6rym sie pos†uguje ZamawIa」aCy We WZOrZe

umowylZamianezwrotu,,Wykonawce’’na,,inwestoraZastepczego’’.

OdpowiedZ:Zamawiajaeymodyfikujezapis§13ust.7wzoruumowy:

7.Zamawla」弓Cyinformujelnwestora Zastepczeg○○naliczeniu kary umowne」WyStaWia」aC

StOSOWnanOteksiegow弓.

Pytanienr18:Za†尋czniknr2doZaproszenia-WZ6rumowy§15ust.1pkt2

〃ユ・　Z。mOWiqiqcymoZeodstqpiとodumowy,jeZe/i:

2)　/nwestorZ。StgpCZynOruSZOpOStanOWienioninlqSZqumOWy/ubniewykontve

ZObowiqzo万　z n匂　Wynikqiqcych.W f。kim pIZyP。dku pIZed odstqpieniem

Zc/mOWiqiqcywezwie/nwestoraZ。StepCZegO do usunieci。nOruSZenio podrygorem

Odstqpienioodumowy,VvyZn。CZqiqcmudodotkowy,Odpowiednirermin."

Wnosimy o zachowanie r6wnowagi miedzy St「onami Umowyi tak jak w§1与ust.4,

dookre引enie odpowiedniegoterminu wspos6b nastepu」aCy:,,inwestorZastepczynarusza

POStanOWienianiniejszejumowylubniewykonujezobowiazahzniejwynikaj弓cych,Wtakim



PrZyPadku przed odstapieniem Zamawiajacywezwielnwestora Zastepczego do usuniecia

naruszenia pod rygorem odst尋pienia od umowy,WyZnaCZajacmu dodatkowy,Odpowiedni

termin〈min.14dni〉.’’

OdpowiedZ:Zamaw-aJqCyniewyraZazgodynawprowadzeniedodatkowegomin.14-StO

dniowegoterminu.

Pytanienr19:Zat弓czniknr2doZaproszenia-WZ6rumowy§16ust.1

〃W przypodku uniew。Znieni。pOStgpOWanio o postepow。ni。O udzie/enie zom6wienio

pub/icznego po/egqiqcego no zaprQiektowoniu/wykononiu rob6t budowI。nyCh　作zw.

"prQ/ektし互i budt互つ　obietych ZcJdanieminwestycy/nym n。pOdstowie przesfanek

przewidzianychpIZep応。miustawyzdniolヱwrzejni。20ヱ9r.Prcrwozam6wiehpub/icznych

ninIqSZCJumOWOuIegorozwIqZOniu".

Czy Zamawla」aCy nie bierze pod uwage powt6rzenia postepowania w przypadku jego

uniewaZnienia,Z rOZnyCh powod6w?」e銅postepowanie o zaprojektowanieiwykonanie

rob6t bedzie powtarzane,tO CZyZOStanie ono poprzedzone wyborem nowegoinwestora

Zastepczego?

OdpowiedZ:Zamawiajacyudzie間odpowiedziwpytaniunrlOizmodyfikowal§16wzoru

umOWy.

Pytanienr20:Za†aczniknr2doZaproszenia-WZ6rumowy§16ust.2

〃WpIZypOdkuzoistnienio oko/iczno立iwskcJZOnyCh wust.2nin匂SZegOp。r。grg旬umowy

InwestomwiZ。StgpCZemuniebedeiepIZySfugiwoIowynogrodzenie,n。COInwestorZ。StepCZy

WyrC/Z。ZgOde/nie bgdeie mu z fego tytuIu pIZySIugiwofo Zodne roszczenieilVZgIedem

Z。m。W/q/qCegO.〃

WnosimyousunieciezapISuWdotychczasowejtrest=zastapieniegozapisem:

W przypadku zaistnienia okoiicznoSciwskazanych w ust.1niniejszego paragrafu umowy

inwestorowiZastepczemub弓dzieprzys†ugiwa†zwrotuzasadnionychkoszt6wprzygotowania

i obs†ugi postepowania o udzieienie zam6wienia pub=cznego,kt6reInwestor Zastepczy

POni6s†dodniauniewaZnieniapostepowania.’’

OkoiicznoSci uniewaZnienia postepowania wynikajace z ustawy Pzp sa niezaieZne od

lnwestora Zastepczego,WP†ywa na nie zar6wno poprawnoS6　przygotowania Opisu

PrzedmiotuZam6wienia(PFU〉przezZamawiajacego,jakidziafaniaWykonawc6wzwiazane

ZeZ†oZonaofe直a,decyzjeKiOitp.丁ymczasemInwestorZastepczyponosikosztyzwi尋zanez

PrZygOtOWaniemiobs†ugapostepowaniaoudzieIeniezam6wienia.

Dzia†ainosc gospodarczajest co do zasady dzia†ainoscla ZarObkowa,niejest dziatalnoscIa

Charytatywna.

InwestorZastepczywp「zypadkuuniewainieniapostepowaniawinienotrzymactonajmniej

ZWrOtkoszt6w,kt6reponi6s†doczasupodjeciadecyzjiouniewaZnieniu.

0dpowiedZ:ZamawIa」aCyniewyraZazgodynawprowadzenieproponowanegozapISu.

Pytanienr21:WramachpostepowanianawykonanieczynnoSc=nwestoraZastc2PCZegOdIa

D0lnoSIaskiego Szpitala Spec」a=stycznegoim.T.Marciniaka　-　Centrum Medycyny

Ratunkowej’i zwracamy sie z pytaniem odnoSnie terminu pe†nienia czynnoSciinwestora

Zastepczegonawskazanymzadaniu.Ponadtopros掴bySmyoinformacjeczywramachfunkcji

lnwestora Zastepczego bedzie pe†niony r6wnieZ nadz6r nad wykonaniem dokumentacji

PrOjektowejczytylkowykonaniemrob6t.
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OdpowiedZ:Termin reaiizacjiumowy zosta†wskazanyw§11wzoru umowy.Ponadto

Zamawiajacyudzieiilodpowiedziwpytaniachnr6ilO.

Pytanienr22:Uprzejmieproszeoprzekazanieinformacjidot.pIanowanegozakohczenia

rob6tbudowIanych.PowyZszejestniezbednedoprzyjeciaza†oZehbudZetuinwestycjipo

StrOnieinwestoraZastQPCZegO.

OdpowiedZ:Termin realizacjiumowy zostat wskazany w§11wzoru umowy.Ponadto

Zamawiaj尋cyudzieiitodpowiedziwpytaniachnr6ilO.

Pytanie nr23:Czy Zamawiaj尋cyjest pewien o koniecznoSciuzyskania pozwoienia na

uZytkowanie?

OdpowiedZ:Zamawiaj尋cyniemapewnoScicodokoniecznoSciuzyskaniapozwoIeniana

u2ytkowanie gdyi uzaieinione to jest od przyjetych rozwiazah technicznych

PrOjektowychiewentuaInychwskazahcodokoniecznoscIPOZySkaniapozwoleniana

budowe.

PonadtoZamawIaJ尋CyinformuJe,2ezmodyfikowat:

・§5ust.2wzoruumowywponiZszyspos6b:

1.Zamawiaj司cy oSwiadcza,iZ w terminie3(trzech)Dniroboczych od dnia podpisania

niniejszejumowyprzekaZelnwestorowiZastepczemu:

1)zakres ograniczenia Programu Funkcjonalno-UZytkowego,kt6ry realizowany bedzie

bezpo5rednioprzezZamawiajacego;

2〉informacjeomaksymaInejkwociebrutto,jakaZamawiaj尋cyzamierzaprzeznaczy6na

Sfinansowanie zam6wienia poIegaj弓cego na zaprojektowaniui wykonaniu rob6t

budowlanych(tzw.,,PrOjektujibuduj’’)objetych Zadanieminwestycyjnym w zakresie

POWierzonyminwestorowiZastepczemu.
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