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Warszawa, dnia 10 lutego 2016 r. 

 

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. roboty wykończeniowe i 
instalacyjne w budynku Centrum Turbin Gazowych (sygnatura sprawy: 05/DE/Z/16) 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

  

Zamawiający, Instytut Lotnictwa, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych /Dz. U. 2015, poz. 2164/, dalej zwaną ustawą, zmienia treść SIWZ w 

zakresie: 

1) wzoru umowy poprzez: 

a) dodanie ust. 6 w § 1 wzoru umowy w następującym brzmieniu: Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej OC w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia, z okresem jej obowiązywania przez czas trwania zamówienia 
w wysokości co najmniej 2 000 000 złotych wraz z potwierdzeniem dokonania wymaganych opłat w 
terminie do 3 dni od daty podpisania umowy lub upływu terminu opłaty w przypadku gdy opłata 
przewidziana jest transzami. W przypadku krótszego terminu obowiązywania polisy (okres 
obowiązywania polisy nie obejmuje okresu realizacji zamówienia) Wykonawca jest zobowiązany 
zapewnić i udokumentować Zamawiającemu ciągłość polis OC w ww. zakresie; 

b) dodanie § 14 wzoru umowy dotyczącego majątkowych praw autorskich do projektu oraz 

dokumentacji powykonawczej opracowanych w ramach realizacji umowy; 

c) dodanie ust. 15 w §10 wzoru umowy w następującym brzmieniu:  
W przypadku gdy dotychczasowy Gwarant w wyniku działań Wykonawcy uchyli się od wykonywania 
obowiązków gwarancyjnych w zakresie obiektu będącego przedmiotem gwarancji, tj. budynku CTG, 
w którym będą realizowane prace, Wykonawca zobowiązany jest przejąć obowiązki gwarancyjne na 
zasadach określonych w: http://ilot.edu.pl/wykonanie-projektu-budowlanego-i-budowe-zespolu-hal-
technicznych-z-zapleczem-biurowym-2/ oraz umowie o nr 372/DE/Z/2015/TE, która Zamawiający 
udostępni na wniosek Wykonawcy. 

d) zmianę § 5 ust. 3 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: 

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w czterech etapach określonych w załączniku nr 1 do 
umowy, kolejno w terminach: 10 tygodni, 6 tygodni, 12 tygodni, 6 tygodni; 

 

2) zmianę zapisów programu funkcjonalno-użytkowego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego 

pisma; 
 

3) informacji dotyczącej powierzenia części zamówienia podwykonawcom 

Punkt 6 rozdziału XIV SIWZ otrzymuje brzmienie: 

Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może zgłosić zastrzeżenia do projektu 
umowy dotyczące w szczególności terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego, niż 30 dni od daty 
doręczenia faktury lub rachunku. 

Jeżeli Zamawiający, w terminie określonym wyżej, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń do projektu umowy, 
uważa się, że zaakceptował projekt umowy. 

Punkt 8 rozdziału XIV SIWZ otrzymuje brzmienie: 

Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od przedłożenia mu przez Wykonawcę kopii zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może zgłosić sprzeciw do tej umowy 

http://ilot.edu.pl/wykonanie-projektu-budowlanego-i-budowe-zespolu-hal-technicznych-z-zapleczem-biurowym-2/
http://ilot.edu.pl/wykonanie-projektu-budowlanego-i-budowe-zespolu-hal-technicznych-z-zapleczem-biurowym-2/
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dotyczący w szczególności terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego, niż 30 dni od daty doręczenia 
faktury lub rachunku. 
Jeżeli Zamawiający, w terminie określonym wyżej, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu do umowy, uważa się, 
że zaakceptował umowę. 

 

Zamawiający nie dokonuje zmiany SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert. Termin ten pozostaje 
niezmieniony. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy, informuje, że wpłynął 

wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. 
Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy, niniejszym przekazuje treść zapytań i odpowiedzi. 

 

Pytanie 1 

Prosimy o dostosowanie załącznika nr 2a do SIWZ w taki sposób by Wykonawca mógł tez wybrać opcję, iż 
„wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”. W obecnym 
kształcie załącznika Wykonawca nie ma możliwości złożyć oświadczenia o takiej treści, a ponadto, zgodnie z 
pkt. XV. 10 SIWZ Wykonawca nie może samodzielnie dokonać w treści formularza jakichkolwiek zmian.   

 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że zgodnie z rozdziałem XX ust. 5 SIWZ, Wykonawca wypełnia załącznik nr 2a do 
SIWZ w przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego. Należy uznać, że w przypadku gdy obowiązek podatkowy, o którym mowa w art. 91 ust. 3a 
ustawy, nie powstaje po stronie Zamawiającego, Wykonawca nie wypełnia załącznika nr 2a do SIWZ. 

 

Pytanie 2 

Prosimy o sprostowanie nazwy zamówienia w pkt. XV.12 i potwierdzenie, iż kopertę należy opisać 
następująco: OFERTA na: „Roboty wykończeniowe i instalacyjne w budynku Centrum Turbin Gazowych” nr 
05/DE/Z/16. 

 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że ofertę należy opisać w następujący sposób: OFERTA na: „Roboty wykończeniowe 

i instalacyjne w budynku Centrum Turbin Gazowych” nr 05/DE/Z/16. 

W niniejszym zakresie Zamawiający dokonuje modyfikacji rozdziału XV ust. 12 SIWZ. 

 

 

 

Załączniki: 

1) SIWZ – modyfikacja;  

2) Załącznik nr 1 do SIWZ – PFU modyfikacja; 
3) Załączniki nr 7 do SIWZ – wzór umowy modyfikacja. 


