
 

 
Poznań, dnia 18 maja 2020 r. 

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

 

 

Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu jako Zamawiający, działając 

na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), poniżej przekazuje pytania, które wpłynęły 

do postępowaniu na roboty budowlane pn.: „Przebudowa i remont zabytkowego budynku 

Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu”, nr postępowania 3/AM/2020, 

wraz z udzielonymi odpowiedziami oraz dokonanymi zmianami w treści SIWZ. 

 

Pytania nr 1-6 z dnia 13 maja 2020 r. 

W nawiązaniu do postępowania pn. „Przebudowa i remont zabytkowego budynku 

Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu”, zwracamy się z prośbą 

o odpowiedź na poniższe pytania: 

1.  W paragrafie 5 pkt. 3b widnieje zapis: 

„b. Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Generalnego Wykonawcę 

lub Podwykonawców kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Generalnego Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika 

nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 

o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.” 

Prosimy o zmianę zapisu na: 

„poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy” 

2. Par. 9 pkt 5 prosimy o zmianę terminu z 14 dni na 3 dni. Wykonawca swoją prośbę 

motywuje tym, że akceptacja Karty Materiałowej w krótszym terminie przyspieszy 

wykonywanie robót budowlanych i pozwoli uniknąć przestojów. 

3. W par 12 prosimy o dodanie zapisu: „Za odstąpienie od Umowy z przyczyn 

zawinionych przez Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę w wysokości 10% 

Wynagrodzenia brutto.” 

4. W par 12 prosimy o zmianę wysokości kar umownych z 0,1% na 0,05%, z 10.000zł 

na 5.000zł, z 5.000zł na 2.000zł. 

5. jaki jest termin wykonania? Z SIWZ wynika 510 dni, z umowy – 530 dni.  

6. Prosimy o wykreślenie w § 14 zapisu „Zamawiający jest uprawniony do potrącenia 

kosztów nabytego ubezpieczenia OC z Wynagrodzenia należnego Generalnemu 



 

 
Wykonawcy lub z Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Generalny 

Wykonawca wyraża zgodę”. Taki zapis sprawia, że pozyskanie gwarancji 

ubezpieczeniowej stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie 

niemożliwe.  

Zamawiający już zapisem „W przypadku zaniechania dostarczenia Polisy OC 

(lub potwierdzenia opłacenia składki lub rat składki) przez Generalnego Wykonawcę 

w terminach określonych powyżej, Zamawiający jest uprawniony do zastępczego nabycia 

Polisy OC na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy” zabezpieczył się na okoliczność 

braku zapłaty składki za ubezpieczenie. 

 

Odpowiedź 

Ad 1. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu. 

Ad 2. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu. 

Ad 3. Tak, Zamawiający zgadza się z sugestią Wykonawcy i w paragrafie 12 ust. 1 pkt d 

wzoru umowy dodaje się drugie zdanie o następującym brzmieniu: „Za odstąpienie 

od Umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę 

w wysokości 10% Wynagrodzenia brutto.” 

Ad 4. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu. 

Ad 5. Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi 510 dni od daty podpisania umowy. 

W związku z powyższym w paragrafie 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Generalny 

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w terminie 510 dni od daty podpisania Umowy, 

tj. do dnia……………….2021 r. (dalej „Termin Wykonania Umowy”), zgodnie z treścią 

złożonej oferty”. 

Ad 6. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na proponowane wykreślenie tego zapisu. 

 

Uwaga ! Odpowiedzi na pytania nr 3 oraz 5 i 6 stanowią zmianę treści SIWZ 

w rozumieniu przepisu art. 38 ust. 4 Pzp. Niniejsza zmiana treści SIWZ nie 

prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.  

 

Pytanie nr 7 z dnia 13 maja 2020 r. 

Witam, zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie kwoty netto, jaką zamierza 

przeznaczyć Zamawiający na realizację przedmiotu zamówienia. W ogłoszeniu widnieje 

kwota netto: 6.228.267,87 zł. W przypadku posiadania wyższej kwoty również proszę 

o jej podanie. 

  

Odpowiedź 

W ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający podał dobrowolnie szacunkową wartość 

zamówienia. Kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, Zamawiający poda bezpośrednio przed otwarciem ofert, zgodnie z art. 86 

ust. 3 Pzp, oraz niezwłocznie zamieści na stronie internetowej, zgodnie z art. 86 ust. 5 

Pzp. Na tym etapie postępowania Zamawiający nie może podać informacji, o którą 

wnioskuje pytający Wykonawca.    



 

 
Pytanie nr 8 z dnia 13 maja 2020 r. 

W nawiązaniu do postępowania pn. „Przebudowa i remont zabytkowego budynku 

Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu”, zwracamy się z prośbą 

o zmniejszenie wysokości należytego wykonania umowy do 2%. Wskazujemy, iż możliwa 

do uzyskania marża na tym zadaniu oscyluje w wysokości 5-10%, zatem zabezpieczenie 

w tej wysokości powoduje utratę zysku już na samym początku realizacji zadania. Moim 

zdaniem zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% wartości 

zamówienia w wystarczający sposób zabezpiecza interes Zamawiającego. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

 

Pytanie nr 9 z dnia 13 maja 2020 r. 

W nawiązaniu do postępowania pn. „Przebudowa i remont zabytkowego budynku 

Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu” prosimy o informację 

na przedmiotowej inwestycji został powołany Inżynier Kontraktu. Jeśli tak to prosimy 

o wskazanie nazwy firmy, która będzie pełniła te obowiązki. 

 

Odpowiedź 

Dla przedmiotowej inwestycji nie został powołany Inżynier Kontraktu. 

 

Pytanie nr 10 z dnia 15 maja 2020 r. 

W nawiązaniu do postępowania pn. „Przebudowa i remont zabytkowego budynku 

Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu” prosimy o prosimy 

o udostępnienie wzoru załączników do umowy nr 3,4,7,8,9,10. 

 

Odpowiedź 

Załącznik nr 3 do Umowy (Harmonogram Rzeczowo-Finansowy) sporządza Generalny 

Wykonawca i przekazuje Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania Umowy.  

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy sporządzany jest na podstawie zbiorczego 

zestawienia kosztów, który jest elementem oferty. Wobec powyższego Zamawiający nie 

określa szczegółowej formy załącznika nr 3 do Umowy w formie wzoru, będącego 

integralną częścią SIWZ.  

Załącznik nr 4 do Umowy (Zbiorcze Zestawienie Kosztów) będzie elementem oferty 

sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.  

 

Wzory załączników do umowy nr 7,8,9,10, zostały udostępnione na stronie internetowej 

Zamawiającego www.amuz.edu.pl (BIP) – w dniu 18.05.2020 r. 

 

Uwaga ! Odpowiedź stanowi zmianę treści SIWZ w rozumieniu przepisu art. 38 

ust. 4 Pzp. Niniejsza zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany ogłoszenia 

o zamówieniu.  

 

http://www.amuz.edu.pl/


 

 
Ponadto w załączniku nr 3 do SIWZ (wzór umowy) wprowadza się następujące 

zmiany, stanowiące zmianę treści SIWZ w rozumieniu przepisu art. 38 ust. 4 

Pzp: 

1. W § 11 ust. 14 zamiast słów „VI Etapu” wprowadza się słowa „V Etapu”. 

2. W § 11 ust. 23 otrzymuje nowe brzmienie: „W terminie uzgodnionym między 

Stronami, lecz nie później niż 14 dni przed upływem okresu gwarancji jakości 

i rękojmi za Wady, Inspektor Nadzoru wraz z przedstawicielami Zamawiającego 

i Generalnego Wykonawcy dokonają odbioru w związku ze zbliżającym się końcem 

gwarancji jakości i rękojmi za Wady. Przedmiotem odbioru będzie dokonanie 

wspólnej inspekcji stanu technicznego wykonanych robót budowlanych w celu 

identyfikacji Wad, które nie zostały ujawnione i usunięte dotychczas. 

Po dokonaniu tej inspekcji Strony uzgodnią i podpiszą protokół na koniec okresu 

gwarancji jakości i rękojmi za Wady, potwierdzający, iż żadne Wady nie zostały 

stwierdzone lub też wskazujący Wady zidentyfikowane przez Strony. W przypadku 

zaistnienia Wad, Generalny Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego 

usunięcia stwierdzonych Wad, jednak nie później niż w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego”. 

3. W § 13 usuwa się ust. 8. 

4. W § 15 ust. 2 zamiast słów „30 dni” wprowadza się słowa „14 dni”. 

5. W § 15 ust. 8 zamiast słów „załącznik nr 2” wprowadza się słowa „załącznik 

nr 10”. 

6. W § 16 ust. 1 lit. a. otrzymuje nowe brzmienie: „Opóźnienie Generalnego 

Wykonawcy w odniesieniu do Terminu Wykonania Umowy lub dowolnego Terminu 

Pośredniego wyniesie co najmniej 60 dni”. 

7. W § 16 ust. 1 lit. h. otrzymuje nowe brzmienie: „Zamawiający w toku czynności 

odbioru częściowego lub końcowego robót budowlanych wykaże występowanie 

jakichkolwiek Wad I Grupy, niemożliwych do usunięcia”. 

8. W § 16 ust. 1 usuwa się lit. k.  

 

Uwaga ! na stronie internetowej opublikowano zmodyfikowany załącznik nr 3 

do SIWZ (wzór umowy) w wyniku zapytań i odpowiedzi do treści SIWZ, jak 

również w wyniku modyfikacji dokonanej z inicjatywy samego Zamawiającego. 

Wszystkie zmiany zostały wyróżnione żółtym tłem.    

 

Otrzymują: Wykonawcy, którzy zadali pytania do treści SIWZ (drogą elektroniczną 

w dniu 18.05.2020 r.). 

 

Zamieszczono: W dniu 18.05.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego 

www.amuz.edu.pl (BIP)  

 

 

 

 

Kanclerz AM 

 

Marcin Elbanowski 

http://www.amuz.edu.pl/

