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Do Wykonawców  
w przetargu nieograniczonym  
nr WZ/38/2020  

 

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie audytu - analizy i oceny stanu technicznego nieruchomości 
zabudowanej budynkami biurowymi, rozumianych jako techniczny i środowiskowy due diligence. 
Nr sprawy WZ/38/2020. 
 

W związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców, przekazuję poniżej treść pytań wraz z 
odpowiedziami. 
 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z Par. 5 pkt. 1 - 5 Istotnych Postanowień Umowy?  
 
Odpowiedź  
Zamawiajacy nie wyraża zgody. Postanowienia SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający dopuszcza dodanie do Par. 5 następującego zapisu: 

„W zakresie dozwolonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, odpowiedzialność 
[Wykonawcy]  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub z tytułu czynu 
niedozwolonego ograniczona jest łącznie do kwoty 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych. 
Ograniczenie odpowiedzialności z tytułu popełnienia czynu niedozwolonego, o którym mowa 
w zdaniu poprzednim, nie dotyczy przypadku, gdy skutkiem czynu jest śmierć, uszkodzenie 
ciała lub rozstrój zdrowia. Odpowiedzialność [Wykonawcy] z tytułu utraconych korzyści 
(lucrum cessans) jest wyłączona.”  

 
Odpowiedź  
W odpowiedzi na powyższe pytanie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm), zwanej dalej 
ustawą Pzp, Zamawiający dokona odpowiednich zmian SIWZ w tym zakresie.  
W wyniku zmiany, w § 5 Części II SIWZ,  
- w ust. 6 dodane zostanie zdanie o następującej treści: 

„Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści (lucrum cessans) jest 
wyłączona.”, 

- dodany zostanie nowy ustęp o brzmieniu:  
„W zakresie dozwolonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, odpowiedzialność 
Wykonawcy z tytułu czynu niedozwolonego ograniczona jest łącznie do kwoty 200.000,00 
(dwieście tysięcy) złotych. Ograniczenie odpowiedzialności z tytułu popełnienia czynu 
niedozwolonego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy przypadku, gdy skutkiem 
czynu jest śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia.” 
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Pytanie 3 
Czy Zamawiający dopuszcza w Par. 3 pkt. 12 dodanie zapisu, iż takiej sytuacji Wykonawca 
powiadomi Zamawiającego o dodatkowym koszcie wynikającym z konieczności wykonania 
odkrywek, które będą mogły być wykonane tylko i wyłącznie po akceptacji kosztu przez 
Zamawiającego. 
 
Odpowiedź  
Zamawiajacy nie wyraża zgody. Zamawiający przyjął formę rozliczenia ryczałtowego, co oznacza 
że wysokość wynagrodzenia nie może ulec zmianie za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w 
odpowiedzi na pytanie nr 5. Skutkiem powyższego postanowienia SIWZ w tym zakresie pozostają 
bez zmian. 
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z Par. 9 pkt. 1 – 2. 
 
Odpowiedź  
Zamawiajacy nie wyraża zgody. Postanowienia SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
Pytanie 5 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę Par. 10 pkt. 3 na dodanie możliwości wprowadzenia 
modyfikacji szczegółowego zakresu przedmiotu analizy po uprzednim uzgodnieniu przez strony, 
również strony finansowej wynikającej z ewentualnego zwiększenia zakresu. 
 
Odpowiedź  
Zamawiajacy nie wyraża zgody. Postanowienia SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że zakres prac został dookreślony w SIWZ i co do zasady nie 
podlega po rozstrzygnięciu postepowania modyfikacjom oraz, że cena obliczona zgodnie z 
formularzem cenowym będzie maksymalnym wynagrodzeniem Wykonawcy.  
Jednocześnie Zamawiajacy wyjaśnia, że jeżeli będzie to konieczne do prawidłowej realizacji 
zamówienia, przepisy ustawy Pzp dopuszczają możliwość ew. zmiany umowy, które nie będą 
zmianami istotnymi i których wartość nie przekracza 10 % wartości umowy. 
 
Pytanie 6 
Czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z konieczności wykazania, iż do realizacji zamówienia 
Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował zespołem osób składającym się ze specjalistów 

c) rzeczoznawcy do spraw sanitarno-higienicznych;  
d) specjalisty do spraw przyrodniczych, w tym w zakresie fauny i flory.  
Powyższe specjalności w naszej ocenie nie są konieczne do prawidłowej realizacji zakresu 
wskazanego w zapytaniu. 

 
Odpowiedź  
Zamawiaujący wyraża zgodę na proponowaną zmianę.  
Wobec powyższego Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokona odpowiednich 
zmian w SIWZ, a także w ogłoszeniu o zamówieniu. 
 
Pytanie 7 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę na terminu wykonania usługi z 21 dni na 35 dni. 
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Odpowiedź  
Zamawiajacy nie wyraża zgody. Postanowienia SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
Pytanie 8 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu złożenia oferty w przypadku akceptacji powyższych 
punktów na 15.01.2021. 
 
Odpowiedź  
Zamawiajacy nie wyraża zgody na wydluzenie terminu składnia ofert do proponowanego 
terminu.  
 
Jednakże, uwzględniając udzielone odpowiedzi, w tym zmiany siwz, Zamawiający przesuwa 
termin składania i otwarcia ofert w niniejszym postepowaniu.  
Nowy termin składania i otwarcia ofert jest następujący: 
Nowy termin składania ofert: 31 grudnia 2020 roku, godz. 11.00. 
Nowy termin otwarcia ofert: 31 grudnia 2020 roku, godz. 11.30. 
 
Pytanie 9 
W załączniku nr 1 FORMULARZ OFERTOWY w tabeli jak poniżej: 

Przedmiot zamówienia Jedn. 
miary 

Ilość Cena  netto 
(zł) 

Stawka 
VAT 
(%) 

Wartość 
VAT 

Wartość brutto 
(zł) 

 

1 2 3 4 5 6=4x0,23 7 = 4 x 6 

Wykonanie Ekspertyzy, 
o której mowa w  pkt. 1 
Części III SIWZ w sposób 
opisany w  Części II i III 
SIWZ  

kpl. 1  23 %   

W zaznaczonym miejscu powinno być 7= 4 x 6 ? 

Odpowiedź  
Zamawiający wyjaśnia, że w tabeli kalkulacji zawartej w Formularzu ofertowym, w kolumnie „Wartość 
brutto” nastąpiła omyłka pisarska, ponieważ w przedmiotowej kolumnie należy podać sumę (a nie iloczyn) 
kwot wskazanych w kolumnie 4 i 6 tabeli.  
Skutkiem powyższego Zamawiajacy, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokona zmiany SIWZ w 
następujący sposób:  
było:  

„7 = 4 x 6”  
jest 
„7 = 4 + 6”. 
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszelkie informacje o zmianach SIWZ oraz zmianie 
terminu składania ofert umieszczane są na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ 
dotyczący przedmiotowego postępowania. 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej 
                                        Anna Baszyńska – Mateńko 
                w zastępstwie 

        Zbigniew Majchrzak 
Sekretarz Komisji 


