Kraków, 27.06.2018
Pytania i odpowiedzi - cz. 7

W imieniu firmy Selvita S.A. w związku z pojawieniem się pytań dotyczących opisu
przedmiotu rozeznania nr 05 06 2018 GW na wybór Generalnego Wykonawcy inwestycji pn.
“Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Leków Selvita S.A.„ wyjaśniamy:

Pytanie:
Proszę o podanie rodzajów mocowania konstrukcji zadaszenia oraz konstrukcji pod centrale
wentylacyjne
Odp.:
Mocowanie konstrukcji stalowej daszków nad wejściami oraz konstrukcji stalowej dla central
wentylacyjnych z zastosowaniem prętów gwintowanych, wklejanych chemicznie (np. firmy
KOELNER). Średnice i wymiary należy dobierać w zależności od miejsca stosowania.
Pytanie:
Czy konstrukcje należy pozostawić ocynkowane w klasie C2, czy pomalować do klasy C3?
Odp.:
- konstrukcja stalowa daszków oraz pod centrale wentylacyjne ocynkowana w klasie C2.
- konstrukcja stalowa elewacji wiszącej „startery = elementy stalowe, które należy wykonać dla
zamontowania w przyszłości całej konstrukcji stalowej w zakresie elewacji wiszącej w podcieniu”
ocynkowana i malowana w klasie C3.
Pytanie:
W dokumencie „Załącznik nr 9 – zakres dopuszczalnych optymalizacji” czytamy: „(…) normalizacja
wymiarów zestawów ślusarki aluminiowej do jednolitej wysokości 220cm”. O które zestawy chodzi?
Czy komentarz dotyczy zestawów od ZA10 do ZA21 oraz ŚA1, ŚA2, ŚA3? Prosimy o potwierdzenie
bądź wskazanie konkretnych zestawów do optymalizacji.
Odp.:
Optymalizacja dotyczy wewnętrznych zestawów aluminiowych z pominięciem ZA10, ZA11 i ŚA5 na
parterze, w tych przypadkach należy zachować docelowa wysokość wg projektu.
Pytanie:
W dokumencie „Załącznik nr 9 – zakres dopuszczalnych optymalizacji” czytamy: „(…) normalizacja
wymiarów zestawów ślusarki aluminiowej do jednolitej wysokości 220cm”. O które zestawy chodzi?
Czy komentarz dotyczy również zestawów z profilami ukrytymi w posadzce, czyli: ZA22 - ZA26 oraz
ŚA5? Jeśli tak, czy należy zrezygnować z profili ukrytych w posadzce w tych pozycjach?
Odp.:
Tak, optymalizacja dotyczy również zestawów z profilami ukrytymi z pominięciem ŚA05 w holu
głównym. Ponadto ścianka szklana ŚA5 ma pozostać w systemie bezprofilowym, całoszklanym.

Pytanie:
Prosimy o podanie dokładnego zakresu okresu gwarancji dla instalacji sanitarnych z podziałem na
okres gwarancji na roboty montażowe (kanały, rurociągi, armatura, itp.), oraz na urządzenia (centrale
klimatyzacyjne, agregaty chłodnicze, szafy klimatyzacji precyzyjnej, hydrofor itp.).
Odp.:
Zakresy gwarancji dla poszczególnych grup elementów i rodzajów robót budowlanych zostały
wskazane z dokumentacji konkursowej.
Pytanie:
Proszę o sprecyzowanie parametrów technicznych płytek ściennych występujących w projekcie
architektury.
Odp.:
Płytki ścienne w pomieszczeniach sanitarnych to ten sam rodzaj płytki co na podłogach.
Pytanie:
W opisie technicznym pojawiają się odwołania do „projektu wnętrz/kart pomieszczeń” prosimy o
udostępnienie tych dokumentów
Odp.:
Ze względu na dopuszczone przez Zamawiającego optymalizacje w materiałach wykończeniowych
projekt wnętrz będzie opracowany na etapie wykonawczym. Po uzgodnieniu pomiędzy
Inwestor/Projektant/Wykonawca i akceptacji proponowanych materiałów, zostaną opracowane
rysunki z układem posadzek, okładzin ściennych i sufitów w częściach wspólnych, wymalowania dla
identyfikacji wizualnej w garażu, klatce schodowej, holach windowych i holu głównym itp.
Pytanie:
Prosimy o informację, czy w zakres oferty powinny wchodzić elementy wyposażenia takie jak:
a.
Meble wolnostojące
b.
Meble wbudowane i recepcyjne
c.
Elementy wyposażenia sanitariatów (dozowniki, szczotki itd.)
d.
Lustra
e.
Parapety wewnętrze,
f.
Wyposażenie pomieszczeń socjalnych i szatni;
g.
inne elementy wyposażenia
Odp.:
- Meble wolnostojące - NIE
- Meble wbudowane i recepcyjne – NIE
- Elementy wyposażenia sanitariatów (dozowniki, szczotki itd.) - NIE
- Lustra - TAK (lustra będą występowały przed umywalkami w pomieszczeniach sanitarnych
„zlicowane z płaszczyzną okładziny ściennej” na całą szerokość ściany, wysokość będzie uzależniona
od wymiarów płytek – zgodnie z lista optymalizacji).
- Parapety wewnętrze – TAK (z konglomeratu)
- Wyposażenie pomieszczeń socjalnych i szatni - NIE
- Inne elementy wyposażenia – np. Tablica informacyjna w Holu głównym na parterze - NIE

2

Pytanie:
W projekcie konstrukcji brakuje dokumentacji hydrologiczno-geologicznej która jest niezbędna do
odpowiedniego przygotowania i wyceny obudowy ścian wykopu. Prosimy o udostępnienie w/w
dokumentacji.
Odp.:
W załączeniu do maila dokumentacja geologiczna
Pytanie:
W Załączniku Nr 1 do Zapytania Ofertowego w punkcie I Zamawiający określa wymogi w odniesieniu
do kwalifikacji. Czy Zamawiający uzna spełnienie warunków udziału w postepowaniu jeżeli
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, należycie
wykonał co najmniej 1 zamówienie (odrębny kontrakt) na roboty budowlane dla zakończonego
zadania inwestycyjnego polegającego na budowie nowego budynku użyteczności publicznej lub
obiektów przemysłowych wraz z instalacjami elektrycznymi, sanitarnymi i teletechnicznymi lub
nowego budynku mieszkalnego z częścią usługowo-handlową wraz z instalacjami elektrycznymi,
sanitarnymi i teletechnicznymi o powierzchni całkowitej budynku powyżej 7000 m2, oraz że
Inwestycja obejmowała oprócz wznoszenia podstawowych obiektów budowlanych prace polegające
na zagospodarowaniu terenu, obejmujące budowę dróg i/lub parkingów, chodników?
Odpowiedź:
Zamawiający nie uzna. Zgodnie z zapisami pkt. 1.I. załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego nr 05 06
2018 GW, Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać łącznie następujące warunki:
1)
wykonać w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 2 zamówienia (2 odrębne
kontrakty) na roboty budowlane dla zakończonego zadania inwestycyjnego polegającego na
budowie nowego budynku użyteczności publicznej lub obiektów przemysłowych wraz z
instalacjami elektrycznymi, sanitarnymi i teletechnicznymi:
 powierzchni całkowitej budynku powyżej 7000 m2,
 Inwestycja obejmowała oprócz wznoszenia podstawowych obiektów budowlanych prace
polegające na zagospodarowaniu terenu, obejmujące budowę dróg i/lub parkingów, chodników.
Pytanie:
Czy określona przez Zamawiającego w Załączniku Nr 1 do Zapytania Ofertowego (punkt I)
powierzchnia całkowita budynku odnosi się do jednego obiektu budowlanego, czy też stanowi
sumaryczną wartość powierzchni zrealizowanych obiektów?
Odpowiedź:
Do jednego obiektu budowlanego.
Pytanie:
Czy Zamawiający dopuszcza dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót (referencje),
wystawione jedynie przez podmiot Zamawiający (Inwestora), czy też będą honorowane dokumenty
wystawione np. przez Generalnego Wykonawcę dla podwykonawcy?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza dokumenty wystawione przez Generalnego Wykonawcę dla podwykonawcy
pod warunkiem, gdy zakres wykonanych robót odpowiada wymaganiom wskazanym w załączniku nr
1 do Zapytania Ofertowego nr 05 06 2018 GW.
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Pytanie:
Czy Wykonawca celem potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu może polegać na
zdolnościach innych podmiotów w zakresie wiedzy i doświadczenia?
Odpowiedź:
Wykonawca (Oferent) może polegać na zdolnościach innych podmiotów.
Pytanie:
Czy w sytuacji, gdy Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu zamówienia w zakresie
Potencjału Kadrowego:
1)
Kierownika Budowy,
2)
Kierownika Robót Sanitarnych,
3)
Kierownika Robót Elektrycznych,
4)
Kierownika Robót Drogowych
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek udziału w postępowaniu w zakresie potencjału
kadrowego?
Odpowiedź:
Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie muszą wskazać do uczestniczenia w jego
wykonaniu potencjał kadrowy zgodnie z zapisami pkt. 2.I załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego
nr 05 06 2018 GW.
Pytanie:
Z uwagi na to, że zakres robót drogowych w przypadku realizacji obiektu o charakterze i funkcji
określonej w Zapytaniu ofertowym jest niewielki w odniesieniu do całości realizowanego obiektu
prosimy o zmianę zapisu dotyczącego wymagań dla Kierownika Robót Drogowych w następujący
sposób:
„osobę na stanowisku Kierownika Robót Drogowych, posiadającą:
wykształcenie wyższe techniczne oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej”
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zmiany.
Pytanie:
Zgodnie z SIWZ, punkt 4.5:
„Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.
U punkcie IX.A ustęp 1:
„Oferent, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia
umowy z Zamawiającym, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5, w terminie do 14 dni
kalendarzowych od daty ogłoszenia wyników. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana,
będzie uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie Zamawiający może wybrać
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert”.
Prosimy o potwierdzenie, że ewentualne uwagi do Umowy Oferent może zawrzeć w ofercie, a tym
samym zmodyfikować punkt 5 Formularza Ofertowego.
Odpowiedź:
Uwagi i zapytania do dokumentacji przetargowej należy kierować przed złożeniem Oferty.
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Pytanie:
Prosimy o wyraźne wskazanie, iż zapisy Umowy w Klauzuli 4 – odnoszą się jedynie do
podwykonawców robót budowlanych.
Odpowiedź:
Podwykonawców dotyczy klauzula 4.4 Warunków Szczególnych Kontraktu.
Zamawiający informuje, że w trakcie toczącego się pozstępowania zostały zadane pytania dotyczące
Umowy z GW wraz z propozycją zmiany jej zapisów. Zamawiający przypomina, że Umowa z GW nie
podlega negocjacjom.
Jednocześnie Zamawiający wprowadza następujące autopoprawki do Umowy:
I.
W klauzuli 4.4 Warunków Szczególnych Kontraktu skreśla się zapis w brzmieniu: „Wykonawca
zobowiązuje się do zawarcia w umowach z Podwykonawcami klauzuli zakazującej podzlecania
zakresu ich prac kolejnym Podwykonawcom”.
Na końcu klauzuli 4.4 Warunków Szczególnych Kontraktu uzupełnia się następująco:
„Wszystkie postanowienia niniejszych Warunków dotyczące Podwykonawców stosuje się
odpowiednio do dalszych Podwykonawców, z którymi zostały zawarte umowy przez
Podwykonawców wyznaczonych zgodnie z niniejszą Klauzulą oraz po uzyskaniu zgody
Zamawiającego. Za wykonanie określonych powyżej obowiązków odpowiedzialny względem
Zamawiającego jest Wykonawca, który w umowach zawieranych z Podwykonawcami zobowiązany
jest do zapewnienia realizacji postanowień Umowy przez Podwykonawców i dalszych
Podwykonawców. Powyższe postanowienie dotyczy w szczególności:
1.
obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego do zawarcia przez Podwykonawcę umowy o
roboty budowlane z dalszym Podwykonawcą po przedstawieniu Zamawiającemu kopii umowy lub
jej projektu;
2.
przedstawienia z wnioskiem o wystawienie Świadectwa Przejęcia protokołów z uprzednich
odbiorów Robót przeprowadzonych z dalszymi Podwykonawcami;
3.
przedstawienia dowodów zapłaty dalszym Podwykonawcom;
4.
możliwości żądania kary umownej od Wykonawcy w przypadku zaniechania jego
obowiązków dotyczących dalszych Podwykonawców;
5.
możliwości zapłaty bezpośrednio dalszym Podwykonawcom po potrąceniu wierzytelności
Wykonawcy;
6.
spełnienia wymogów co do jakości przez dalszych Podwykonawców;
7.
możliwości wstrzymania się przez Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia, na podstawie
Świadectwa Płatności, w przypadku powzięcia wątpliwości dotyczących zapłaty przez
Podwykonawcę wynagrodzenia należnego dalszym Podwykonawcom;
8.
możliwości odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w przypadku co najmniej
dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty dalszemu Podwykonawcy.
Powyższy katalog nie powinien być interpretowany jako ograniczanie stosowania odpowiedniego
niniejszych Warunków do dalszych Podwykonawców tylko w przypadkach wskazanych powyżej”.
II.
Na końcu klauzuli 15.2 Warunków Szczególnych Kontraktu dodaje się: „W przypadku wypowiedzenia
umowy na tej podstawie Wykonawca winien postępować zgodnie z klauzulą 16.3 [Wstrzymanie
Robót i usunięcie Sprzętu Wykonawcy], a zapłatę winien otrzymać zgodnie z klauzulą 19.6
[Rozwiązanie z wyboru, zapłata i zwolnienie ze Zobowiązań] i nie stosuje się klauzuli 15.4. [Zapłata
po rozwiązaniu], chyba że z innych przyczyn zaistniały przesłanki do jej zastosowania”.
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III.
W klauzuli 4.2 Warunków Szczególnych Kontraktu zapis: Zamawiający zwróci Wykonawcy
Zabezpieczenie Wykonania w następujący sposób: Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia po
upływie Okresu Zgłaszania Wad w terminie 30 dni od wystawienia Świadectwa Przejęcia. Pozostała
część będzie zwrócona nie później niż do 15 dnia od dnia upływu okresu Dodatkowej gwarancji lub
rękojmi za wady, w zależności od tego, który z tych terminów będzie dłuższy, rozpoczynającego się z
dniem wystawienia Świadectwa Przejęcia” skreśla się i zastępuje następująco: „Zamawiający zwróci
Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w następujący sposób: Zamawiający zwróci 70 %
zabezpieczenia w terminie 30 dni od wystawienia Świadectwa Przejęcia. Pozostałe 30 % będzie
zwrócone 15 dnia po upływie okresu rękojmi za wady”.
IV.
W klauzuli 6.4 Warunków Szczególnych Kontraktu skreśla się zapis: „Wykonawca zobowiązuje się, że
cała kadra i robotnicy Wykonawcy i Podwykonawców będą zatrudnienie w oparciu o stosunek pracy.
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 10 000 (dziesięć tysięcy) złotych z
tytułu naruszenia ww. postanowienia”.
Pozostałe zapisy Umowy pozostają bez zmian.
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