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Otrzymują Wykonawcy 
wg rozdzielnika 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru 
autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół 
im. Władysława Orkana w Marcinkowicach  

 
 
I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI 
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zmianami), zwanej dalej „ustawą”, zamawiający Powiat 
Nowosądecki, z siedzibą ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej „zamawiającym” przekazuje 
treść pytań wraz z wyjaśnieniem, gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, zwanej dalej „specyfikacją” lub „SIWZ”. 
 
Pytanie nr 1 wykonawcy: 
„Jaki jest zakładany program pomieszczeń uzupełniających halę sportową ?” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 1: 
Hala sportowa powinna posiadać zaplecze szatniowo-sanitarne dostosowane do użytku przez osoby 
niepełnosprawne. W obrębie hali należy zaprojektować trybunę na minimum 200 miejsc siedzących. Należy 
wyznaczyć dwa boiska treningowe oraz boisko główne umożliwiające realizację gier zespołowych takich jak 
siatkówka, koszykówka, piłka ręczna. 
Wykaz pomieszczeń: 

 komunikacja, 

 dwie szatnie dla uczniów z łazienkami i sanitariatami, 

 dwa sanitariaty ogólnodostępne w tym dla niepełnosprawnych, 

 pomieszczenie porządkowe, 

 gabinet nauczyciela wychowania fizycznego, 

 magazyn sprzętu sportowego, 

 sala gimnastyczna. 
 
Pytanie nr 2 wykonawcy: 
„Czy hala sportowa ma posiadać połączenie "suchą stopą" z budynkiem szkoły ?” 

 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 2: 
Zamawiający nie przewiduje połączenia hali sportowej z budynkiem szkoły, ponadto zgodnie z pkt A ppkt 3 
lit. e) Załącznika nr 1 do SIWZ (SOPZ), należy zaprojektować ogrodzenie hali sportowej z funkcją dzielącą 
halę, od pozostałego terenu należącego do Zespołu Szkół. 
 
Pytanie nr 3 wykonawcy: 
„Co Zamawiający rozumie poprzez określenie w OPZ "obiekt zaplecza sportowego", którym określa nową 
funkcję przebudowywanej zabytkowej stodoły. Czy obiekt ten ma mieć powiązane funkcjonalne z halą 
sportową ?” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 3: 
Zamawiający nie dopuszcza połączenia hali sportowej z budynkiem zabytkowej stodoły. Przykład zmiany 
sposobu użytkowania zabytkowej stodoły zamieszczony został w pkt A ppkt 3 lit. f) Załącznika nr 1 do SIWZ 
(SOPZ). 
 
 



 

Pytanie nr 4 wykonawcy: 
„Czy dokumentacja uzupełniająca (dotycząca dostosowania szkoły do warunków ppoż.) ma zostać złożona 
do pozwolenia na budowę łącznie z dokumentacją hali sportowej ?” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 4: 
Zamawiający dopuszcza wcześniejsze złożenie przez wykonawcę dokumentacji uzupełniającej. Kwestia 
ewentualnego uzyskania pozwolenia na budowę dla tej części zamówienia pozostaje w ścisłym związku 
z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi oraz przepisami wynikającymi z Prawa budowlanego.  
 
Pytanie nr 5 wykonawcy: 
„Sugerujemy dopisanie do przedmiotu umowy, że uzgodnienia, decyzje, opinie itd. powinny być wykonane 
w zakresie niezbędnym do celów jakim ma służyć dokumentacja oraz w zakresie wymaganym 
obowiązującymi przepisami prawa.” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 5: 
Zamawiający nie uwzględnia w tym zakresie sugestii wykonawcy, podtrzymując tym samym zapisy zawarte 
w § 3 ust. 1 projektu umowy. 
 
Pytanie nr 6 wykonawcy: 
„Sugerujemy zmniejszenie ilości egzemplarzy dokumentacji w wersji papierowej, szczególnie dla projektu 
wykonawczego, specyfikacji technicznych oraz opracowań kosztowych. Sugerujemy ilość 2.” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 6: 
Zamawiający nie uwzględnia w tym zakresie sugestii wykonawcy, podtrzymując tym samym zapisy zawarte 
w § 2 ust. 2 projektu umowy. 
 
Pytanie nr 7 wykonawcy: 
„W par. 1 pkt. 5 sugerujemy wykreślenie słowa "normami i normatywami". Stosowanie norm jest 
nieobligatoryjne, zdarza się że normy są niezgodne z innymi obowiązującymi przepisami lub stoją 
w sprzeczności z innymi normami. Jeżeli zamawiający wymaga stosowanie norm proszę o wskazanie 
w Umowie konkretnych norm.” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 7: 
Zamawiający uwzględnia w tym zakresie sugestię wykonawcy, zmieniając tym samym zapisy zawarte w § 1 
ust. 5 projektu umowy poprzez wykreślenie słów: „normami i normatywami”. 
 
Pytanie nr 8 wykonawcy: 
„W par. 3 pkt. 1 sugerujemy wykreślenie słowa "normami". Stosowanie norm jest nieobligatoryjne, zdarza 
się że normy są niezgodne z innymi obowiązującymi przepisami lub stoją w sprzeczności z innymi normami. 
Jeżeli Zamawiający wymaga stosowanie norm proszę o wskazanie w Umowie konkretnych norm.” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 8: 
Zamawiający uwzględnia w tym zakresie sugestię wykonawcy, zmieniając tym samym zapisy zawarte w § 3 
ust. 1 projektu umowy poprzez wykreślenie słowa: „normami”. 
 
Pytanie nr 9 wykonawcy: 
„Dot. par 4. pkt.3 - Pragniemy zauważyć, że pojęcie uwag nie jest zdefiniowane w polskim prawie. Prosimy 
o określenie dokładnych kryteriów na podstawie, których Zamawiający chce wnosić uwagi do dokumentacji 
lub zmianę pojęcia "uwagi" na "wady istotne", które są zdefiniowane w KC.” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 9: 
Zamawiający nie uwzględnia w tym zakresie sugestii wykonawcy, podtrzymując tym samym zapisy zawarte 
w § 4 ust. 3 projektu umowy. Uwaga będąca spostrzeżeniem zamawiającego nie musi mieć od razu cechy 
wady czy też wady istotnej natomiast sam fakt determinujący uwagę może w przyszłości prowadzić do 
takiego charakteru wadliwości. 
 



 

 
Pytanie nr 10 wykonawcy: 
„Ile wynosi koszt wynagrodzenia za dodatkowy, względem rozliczanego ryczałtowo, nadzór autorski? 
Wartość wynagrodzenia dla architektów normuje "Regulamin honorariów architektów" Izby Architektów 
Polskich z 2003 r, sugerujemy jego zastosowanie .” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 10: 
Wycena powyższej usługi pozostaje w gestii Wykonawcy. 
 
Pytanie nr 11 wykonawcy: 
„W jaki sposób Zamawiający przewidział rozliczanie prac dodatkowych? Sugerujemy rozliczenie na 
podstawie obowiązujących "Środowiskowych Zasad Wyceny Prac Projektowych z 2016" opracowanych przez 
Izbę Projektowania Budowlanego.” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 11: 
Zamawiający przewiduje zlecenie prac dodatkowych na podstawie art. 144 Pzp, przyjmując za podstawę 
ustalenia ich wartości „Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych z 2016 r.”, z tym jednak 
zastrzeżeniem, że ustalona w ten sposób cena uwzględniać będzie również wynagrodzenie za udzielone 
zamawiającemu dodatkowych praw określonych w projekcie umowy – w tym przeniesienie w całości 
autorskich praw majątkowych. 
 
Pytanie nr 12 wykonawcy: 
„Sugerujemy wprowadzenie zapisów do umowy: " Projektant ma prawo żądać gwarancji zapłaty zgodnie 
z PZP na pierwsze wezwanie, bez protestu.” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 12: 
Zamawiający nie uwzględnia w tym zakresie sugestii wykonawcy. Należy przyjąć, że kwestie związane 
z żądaniem przez wykonawcę od zamawiającego gwarancji zapłaty reguluje § 16 ust. 1 projektu umowy. 
 
Pytanie nr 13 wykonawcy: 
„Sugerujemy wskazanie w umowie terminu w jakim Zamawiający przekaże Projektantowi prawo dostępu do 
działki (możliwość ewentualnej inwentaryzacji, zgodę na wejście na działkę dla podwykonawców np. firmy 
wykonującej badania geologiczne itp) konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy.” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 13: 
Zamawiający uwzględnia w tym zakresie sugestię wykonawcy, zmieniając tym samym zapisy zawarte w § 6 
ust. 1 projektu umowy, nadając mu następujące brzmienie: 
1. Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć Wykonawcy: 

a) pełnomocnictwo do reprezentowania Powiatu Nowosądeckiego w sprawie uzyskania opinii, 
uzgodnień i zapewnień do celów wykonania opracowania objętego niniejszą umową dla obiektu 
objętego opracowaniem dla osoby wskazanej w niniejszej umowie do kierowania pracami ze 
strony Wykonawcy - w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy, 

b) oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz zgodę na 
wejście na działkę - w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy. 

 
Pytanie nr 14 wykonawcy: 
„Sugerujemy dopisanie do obowiązków Zamawiającego: "Współdziałanie z Projektantem w toku 
wykonywania przedmiotu Umowy, w tym w szczególności udzielanie mu w formie pisemnej lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, odpowiedzi na zadawane pytania w terminie 7 dni kalendarzowych od 
dnia ich otrzymania".” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 14: 
Zamawiający uwzględnia w tym zakresie sugestię wykonawcy, dodając tym samym punkt 4 do § 6 projektu 
umowy, nadając mu następujące brzmienie: 



 

„4. Zamawiający zobowiązany jest do współdziałania z Wykonawcą w zakresie udzielania (w formie 
pisemnej lub elektronicznej) odpowiedzi na zadawane pytania w terminie instruktażowym – 7 dni 
kalendarzowych od dnia ich otrzymania.” 
 
Pytanie nr 15 wykonawcy: 
„Sugerujemy dopisanie do obowiązków Zamawiającego: "W przypadku należytego wykonania Umowy 
i potwierdzenia przez Zamawiającego jej prawidłowego wykonania - wystawienie Projektantowi pisemnych 
referencji; referencje wystawione zostaną po zakończeniu realizacji Umowy dla jej całości, zaś referencje 
częściowe obejmujące zakres robót zrealizowanych po sporządzeniu i odbiorze przez Zamawiającego 
Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego."” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 15: 
Zamawiający nie uwzględnia w tym zakresie sugestii wykonawcy. Zamawiający przewiduje potwierdzenie 
należytego wykonania usługi po jej całkowitym ukończeniu. 
 
Pytanie nr 16 wykonawcy: 
„Sugerujemy dopisanie do umowy, że Zamawiający umożliwi wykonywani obowiązków wynikających 
z Art. 21 Prawa Budowlanemu Projektantowi przez cały okres realizacji obiektu aż do czasu uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie.” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 16: 
Zamawiający w części uwzględnia sugestię wykonawcy, dodając tym samym punkt 5 do § 6 projektu 
umowy, nadając mu następujące brzmienie:  
„5. Zamawiający umożliwi wykonywanie obowiązków wynikających z art. 21 Prawa budowlanego 
Wykonawcy przez cały okres realizacji inwestycji.” 
 
Pytanie nr 17 wykonawcy: 
„Sugerujemy dopisanie do paragrafu dotyczącego nadzorów autorskich: "Nadzór autorski będzie 
sprawowany poprzez przedstawicieli Projektanta lub osoby, które są twórcami projektu w poszczególnych 
branżach. Projektant bez zgody Zamawiającego nie może powierzyć sprawowania nadzoru autorskiego 
innym osobom, niż wymienione w zdaniach poprzedzających i niezatrudnionych przez Projektanta. "” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 17: 
Zamawiający nie uwzględnia w tym zakresie sugestii wykonawcy, podtrzymując tym samym zapisy zawarte 
w § 10 ust. 1 projektu umowy. 
 
Pytanie nr 18 wykonawcy: 
„Sugerujemy wprowadzenie zapisu określającego czas reakcji Projektanta w przypadku wykonywania 
nadzoru autorskiego: 5 dni roboczych, w przypadkach trudnych lub zależnych od podwykonawców - 
niezwłocznie po uzyskaniu informacji od podmiotów zewnętrznych.” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 18: 
Zamawiający w części uwzględnia sugestię wykonawcy, zmieniając tym samym zapisy zawarte w § 10 ust. 3 
projektu umowy, nadając mu następujące brzmienie: 
„3. Sprawowanie nadzoru autorskiego odbywać się ma na żądanie /telefon, fax, e-mail/ Zamawiającego lub 
reprezentującego go inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy lub właściwego organu 
w terminie 5 dni kalendarzowych licząc od daty żądania, w szczególności w zakresie:….” 
Pozostałe zapisy tego paragrafu pozostają bez zmian. 
 
Pytanie nr 19 wykonawcy: 
„Sugerujemy zmianę zapisu "koncepcja" na "projekt wstępny tzw. koncepcja".” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 19: 
Zamawiający nie uwzględnia w tym zakresie sugestii wykonawcy. 
 
 



 

 
 
 
Pytanie nr 20 wykonawcy: 
„Par. 9 pkt.1 - sugerujemy zmianę zapisu "Na mocy niniejszej umowy Wykonawca z chwilą przekazania 
przedmiotu umowy przekaże" na "Na mocy niniejszej umowy Wykonawca z chwilą otrzymania 
wynagrodzenia przekaże".” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 20: 
Zamawiający nie uwzględnia w tym zakresie sugestii wykonawcy, podtrzymując tym samym zapisy zawarte 
w § 9 ust. 1 projektu umowy. 
 
Pytanie nr 21 wykonawcy: 
„Dot. par. 9 pkt. sugerujemy uzupełnienie zapisu "Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do 
udzielania zgody na wykonywanie autorskich prac zależnych do utworów wytworzonych w toku realizacji 
niniejszej umowy. " o zapis "jednak każda zmiana wynikająca z praw zależnych powoduje utratę gwarancji 
oraz natychmiastowy zwrot kaucji (zabezpieczenia należytego wykonania umowy)."” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 21: 
Zamawiający nie uwzględnia w tym zakresie sugestii wykonawcy. Ponadto Zamawiający informuje, że  
zgodnie z pkt 25 SIWZ zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
Pytanie nr 22 wykonawcy: 
„Sugerujemy wprowadzenie zapisu: "Projektantowi przysługuje prawo zwielokrotniania".” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 22: 
Zamawiający nie uwzględnia w tym zakresie sugestii wykonawcy. 
 
Pytanie nr 23 wykonawcy: 
„Sugerujemy wprowadzenie zapisu: "Maksymalna wartość kar umownych nie może przekroczyć 5% wartości 
wynagrodzenia".” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 23: 
Zamawiający nie uwzględnia w tym zakresie sugestii wykonawcy. 
 
Pytanie nr 24 wykonawcy: 
„Sugerujemy wprowadzenie zapisu: "Kary umowne naliczane są proporcjonalnie do wynagrodzenia 
w ramach poszczególnych etapów".” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 24: 
Zamawiający nie uwzględnia w tym zakresie sugestii wykonawcy. 
 
Pytanie nr 25 wykonawcy: 
„Zgodnie z obowiązującym Kodeksem Cywilnym i PZP w zakresie równości stron umowy oraz ochronie 
interesu publicznego sugerujemy wprowadzenie zapisu: "W przypadku przekroczenia terminów umownych 
przez Zamawiającego , zapłaci on Projektantowi odsetki maksymalne".” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 25: 
Zamawiający nie uwzględnia w tym zakresie sugestii wykonawcy. 
 
Pytanie nr 26 wykonawcy: 
„Czy wartość zamówienia została obliczona przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującym Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389), które określa m.in. obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych? Czy do wartości 
wynagrodzenia zostały przez Zamawiającego doliczone dodatkowe elementy, których rozporządzenie nie 



 

obejmuje, a których Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu umowy? Która kategoria 
złożoności obiektu budowlanego została przyjęta w celu wyliczeń ?” 
 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 26: 
Zamawiający pozostawia pytanie bez odpowiedzi ponieważ zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy wykonawca 
może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Przedmiotowe pytanie dotyczy czynności dokonanych przez zamawiającego przed wszczęciem 
postępowania.  
 
Pytanie nr 27 wykonawcy: 
„Jeśli wartość zamówienia została oszacowana nie na podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389), a na zasadzie rozeznania rynku, prosimy 
o udokumentowanie, że przeprowadzone szacowanie zostało wykonane z należytą starannością, czego 
wymaga Art. 32 PZP .” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 27: 
Zamawiający pozostawia pytanie bez odpowiedzi ponieważ zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy wykonawca 
może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Przedmiotowe pytanie dotyczy czynności dokonanych przez zamawiającego przed wszczęciem 
postępowania.  
 
Pytanie nr 28 wykonawcy: 
„Jakie pomieszczenia zaplecza i o jakiej powierzchni/kubaturze przewidują Państwo dodatkowo do 
projektowanej hali sportowej poza główną salą 24x40 m?” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 28: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt A. ppkt 3) lit a) tiret pierwszy Załącznika nr 1 do SIWZ (SOPZ):   

„hala sportowa musi posiadać pomieszczenie jednoprzestrzenne o następujących gabarytach: 
a) wymiary rzutu poziomego ograniczonego elementami ścian słupów lub innych stałych przeszkód 

konstrukcji bądź wyposażenia stałego niebędącego wyposażeniem sportowym: minimum 24,0 x 
44,0 m.”  

Projektowana hala będzie wykorzystywana do realizacji zajęć z wychowania fizycznego oraz okresowo do 
organizowania zawodów sportowych i imprez okolicznościowych. Hala sportowa powinna być dostosowana 
do użytku przez osoby niepełnosprawne. Hala sportowa powinna posiadać zaplecze szatniowo-sanitarne. 
W obrębie hali należy zaprojektować trybunę na minimum 200 miejsc siedzących. Należy wyznaczyć dwa 
boiska treningowe oraz boisko główne umożliwiające realizację gier zespołowych takich jak siatkówka, 
koszykówka, piłka ręczna. 
Wykaz pomieszczeń: 

 komunikacja, 

 dwie szatnie dla uczniów z łazienkami i sanitariatami, 

 dwa sanitariaty ogólnodostępne w tym dla niepełnosprawnych, 

 pomieszczenie porządkowe, 

 gabinet nauczyciela wychowania fizycznego, 

 magazyn sprzętu sportowego, 

 sala gimnastyczna. 
Powierzchnię/kubaturę pomieszczeń należy przyjąć z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie 
przepisów. 
 
Pytanie nr 29 wykonawcy: 
„Jaka jest zakładana ilość miejsc na trybunach dla widzów w hali sportowej ?” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 29: 
W obrębie hali należy zaprojektować trybunę na minimum 200 miejsc siedzących. 
 



 

Pytanie nr 30 wykonawcy: 
„Czy w ramach zagospodarowania terenu oraz projektu drogi pożarowej przy Zespole Szkół mają być 
również przewidziane miejsca postojowe ?Jeśli tak to w jakiej ilości?” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 30: 
Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie dodatkowych miejsc postojowych w ilości do 50 miejsc. 
 
Pytanie nr 31 wykonawcy: 
„Czy mogą  Państwo udostępnić wytyczne konserwatorskie lub archiwalną korespondencję z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków w sprawie możliwości adaptacji zabytkowej stodoły objętej tym zamówieniem ?” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 31: 
Zamawiający nie posiada w/w dokumentów. 
 
Pytanie nr 32 wykonawcy: 
„W projekcie umowy brak zapisów dot. przebudowy istniejącej kotłowni opisanej w załączniku nr 1 , pkt.3 d. 
Czy ten zakres prac zostanie uwzględniony w docelowej umowie ?” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 32: 
Zgodnie z pkt 3 lit. g) Załącznika nr 1 do SIWZ (SOPZ) projekty wykonawcze hali sportowej powinny 
uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do 
sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę 
i realizacji robót ze szczególnym uwzględnieniem: 

 elementów konstrukcyjnych dachu, 

 zbrojenia elementów żelbetowych, 

 stolarki okiennej i drzwiowej, 

 sieci teletechnicznej, 

 rozwinięcia instalacji wodno – kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania oraz instalacji strukturalnej. 
Tak więc należy przyjąć, że kwestie związane z przebudową kotłowni zostały uwarunkowane w § 2 projektu 
umowy.  
 
Pytanie nr 33 wykonawcy: 
„Czy kolektory słoneczne opisane w załączniku nr 1 pkt. 3 d  są planowane do usytuowania  na dachu 
budynku szkoły czy na dachu budynku hali ?” 
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 33: 
Kolektory słoneczne należy usytuować na dachu budynku szkoły. 
 
 
II. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ OGŁOSZENIA  

O ZAMÓWIENIU 
 
1. Na podstawie art. 38 ust 4 i ust. 4a pkt 1) oraz art. 12a ust. 1 i 2 zamawiający dokonuje zmiany 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia o zamówieniu poprzez: 

 zmianę § 1 ust. 5, § 3 ust. 1, § 6 ust. 1 lit b), § 10 ust. 3 oraz dodanie ust. 4 i ust. 5  w § 6 
projektu umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) w zakresie udzielonych powyżej odpowiedzi 
i wskazanym poniżej, 

 przedłużenie terminu składania ofert do dnia 06.06.2019 r. do godziny 10.00, 

 zmianę terminu otwarcia ofert na dzień 06.06.2019 r. godz. 10.15. 
 

2. Tym samym Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
w następujący sposób: 

 

a) pkt 17 ppkt I.1) specyfikacji otrzymuje brzmienie: 



 

„Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu,  
ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, Kancelaria Administracyjna pok. 113, w terminie 
do dnia 6 czerwca 2019 r., do godziny 10.00.” 
 

b) pkt 17 ppkt I.2) specyfikacji otrzymuje brzmienie: 
„Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: 

/nazwa/imię i nazwisko wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………. 
siedziba/miejsce zamieszkania i adres wykonawcy: 
.………………………………………….…………………… 
nazwa postępowania: 
ZPI.272.13.2019 Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej wraz 
z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa hali sportowej 
przy Zespole Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach. 
z dopiskiem: 
„Nie otwierać do godz. 10.15 dnia 6 czerwca 2019 r.” 
 

c) pkt 17 ppkt II.1) specyfikacji otrzymuje brzmienie: 
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 czerwca 2019 r., o godzinie 10.15, w siedzibie 
zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 33, w sali 207 
(I piętro).” 
 

d) w załączniku nr 4 do SIWZ – projekt umowy - § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Wykonawca oświadcza, że objęte umową zamówienie wykona z należytą starannością, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa stosowanymi w budownictwie oraz zasadami 
sztuki architektonicznej i budowlanej w najlepiej rozumianym interesie Zamawiającego.” 
 

e) w załączniku nr 4 do SIWZ – projekt umowy - § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Każde opracowanie zaopatrzone będzie w wykaz dokumentów oraz pisemne 
oświadczenie Wykonawcy, że dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, informacje o obszarze 
oddziaływania obiektu, bioz (jeżeli dotyczy), charakterystyki energetyczne obiektu (jeśli 
dotyczy), mapy do celów projektowych zostały wykonane zgodnie z umową oraz 
obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, przepisami wykonawczymi, przepisami 
Prawa zamówień publicznych i zostały wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu mają służyć (z wymaganymi uzgodnieniami, opiniami, zapewnieniami) i zawierają 
wszystkie elementy objęte specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Wykaz 
dokumentów oraz pisemne oświadczenie stanowią integralną część przedmiotu odbioru.” 
 

f) w załączniku nr 4 do SIWZ – projekt umowy - § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć Wykonawcy: 
a) pełnomocnictwo do reprezentowania Powiatu Nowosądeckiego w sprawie uzyskania 
opinii, uzgodnień i zapewnień do celów wykonania opracowania objętego niniejszą umową 
dla obiektu objętego opracowaniem dla osoby wskazanej w niniejszej umowie do kierowania 
pracami ze strony Wykonawcy - w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy, 
b) oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz zgodę 
na wejście na działkę - w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy.” 
 

g) w załączniku nr 4 do SIWZ – projekt umowy – dodaje się ust. 4 w § 6 i otrzymuje on 
brzmienie: 
„4. Zamawiający zobowiązany jest do współdziałania z Wykonawcą w zakresie udzielania 
(w formie pisemnej lub elektronicznej) odpowiedzi na zadawane pytania w terminie 
instruktażowym – 7 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania.” 
 

h) w załączniku nr 4 do SIWZ – projekt umowy – dodaje się ust. 5 w § 6 i otrzymuje on 
brzmienie: 



 

„5. Zamawiający umożliwi wykonywanie obowiązków wynikających z art. 21 Prawa 
budowlanego Wykonawcy przez cały okres realizacji inwestycji.” 
 

i) w załączniku nr 4 do SIWZ – projekt umowy - § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Sprawowanie nadzoru autorskiego odbywać się ma na żądanie /telefon, fax, e-mail/ 
Zamawiającego lub reprezentującego go inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika 
budowy lub właściwego organu w terminie 5 dni kalendarzowych licząc od daty żądania, 
w szczególności w zakresie: 
a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, 
b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych  
w dokumentacji, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru 
inwestorskiego, 

c) udziału w naradach technicznych: przyjmuje się, że liczba pobytów projektanta/-ów na 
budowie wynikać będzie z potrzeb, określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub 
występującego w jego imieniu inspektora nadzoru inwestorskiego, 

d) udziału w odbiorze końcowym inwestycji oraz na żądanie Zamawiającego w odbiorze 
poszczególnych części robót budowlanych, próbach instalacji, procedurach rozruchu itp., 

e) udziału na wezwanie Zamawiającego w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych. 
Wykonywanie nadzoru autorskiego ma znaleźć potwierdzenie w sporządzonym protokole 
nadzoru autorskiego, który będzie potwierdzony przez Zamawiającego oraz sporządzeniem 
rysunków zamiennych w zakresie wymaganym przepisami prawa.” 
 

 

III. Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia, pozostają 
bez zmian. 

 

IV. POUCZENIE 
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania  
o udzielenie zamówienia zostało zawarte w pkt 27 specyfikacji. 

 
Załączniki: 
1. Załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy – po zmianie 
 
Otrzymują: 
1. wykonawcy, którzy złożyli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 
2. strona internetowa http://www.bip.nowosadecki.pl/ 
3. a/a ZPI 
 

Beata Zięcina – Kasieczka 
Pełnomocnik Zarządu ds. Zamówień Publicznych 

 

 


