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Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ 

 

 

Zmiana  treści siwz i ogłoszenia o zamówieniu  

 

 

DZP-2621-24/2013 
 

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn.  
Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu – innowacyjna przestrzeń - edukacja 

przez kulturę 
 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

dnia 09.08.2013 r., poz. 907) do  Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści siwz. Poniżej 

Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.   

 

   

Pytanie 1. W SIWZ – pkt VII.1.1 (str. 8) – zapisano: 

/…/ Usługi stanowiące przedmiot zamówienia, będą realizowane przez Wykonawcę od dnia zawarcia umowy do 

dnia zakończenia zadania inwestycyjnego, w tym do podpisania protokołu końcowego robót budowlanych, 

wyposażenia w sprzęt i urządzania/systemem udostępniania i przechowywania zdigitalizowanych zabytków wraz z 

danymi ( a jeżeli podczas odbioru końcowego prac zostaną ujawnione usterki lub wady nie dające się usunąć w jego 

trakcie - do czasu usunięcia tych usterek i wad) oraz sporządzenia dokumentacji powykonawczej.  

Przewidywany termin: 30.04.2016 r. /…/ 

Natomiast w SIWZ – pkt pkt VII.2 lit. f (str. 8) – zapisano: 

/…/ rozliczenie inwestycji i sporządzenie dokumentacji powykonawczej: do 18.04.2016 r. /…/ 

 

W przypadku usługi Inżyniera, cena oferty jest zależna od podstawowego parametru tj. terminu wykonania, który 

nie zależy w żaden sposób od jego wiedzy, doświadczenia czy też jakości świadczonej usługi a jest czystą pochodną 

zdarzeń powstałych na linii Zamawiający – Wykonawca Robót. Przez pojęcie „przewidywany termin” Zamawiający 

może więc wskazywać na bliżej nieokreślony termin wykonania zamówienia, co naruszałoby zapis art. 29 ustawy 

Pzp, jak też – o czym Zamawiający wspomniał w zapisach pkt III.15 SIWZ – Zamawiający może przewidywać 

zakończenie wykonania usługi na dzień 18.04.2016 r. i w tym przypadku dalsze wykonywanie usługi Inżyniera 

będzie kontynuowane już na podstawie umowy wynikającej z zapisów art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp – co z kolei 

wypełnia zapisy ustawy Pzp. Wyjaśnienie tak sformułowanego warunku przedmiotowego jest więc konieczne ze 

względu na jednoznaczne ustalenie dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej w ustawie 

Pzp istotny termin dokonania określonej czynności. 

Niezależnie od powyższego, w przypadku gdy Zamawiający jednak nie opisał i nie określił jednoznacznie warunku 

przedmiotowego (terminu wykonania zamówienia) zwracamy się o dodatkowe wyjaśnienie w następującym 

zakresie: 

1) Jakie terminy wskazano w umowie z Wykonawcą Robót na zakończenia zadania inwestycyjnego oraz na 

sporządzenie dokumentacji powykonawczej? 

2) Jakie są – zgodnie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp – określone warunki zmiany umowy z Wykonawcą Robót? 

 

Odpowiedź: 
 

Podpunkt 1) Jako termin wykonania robót budowlanych przyjmuje się 28.02.2016 r.  Jako termin zakończenia usługi 

Inżyniera  Kontaktu należy przyjąć 30.04.2016 r. 

 

Podpunkt 2) Warunkami zmiany umowy z Wykonawcą robót budowlanych będą, np.: 

- przedłużająca się procedura 

- zmiana stawki podatku Vat 



Jednak zmiany te, które mogą generować dodatkowe koszty po stronie Inżyniera będą zlecane Inżynierowi 

Kontraktu na podstawie art. 67 ust. 1. pkt 6 ustawy Pzp. 

Bez względu na zmianę umowy z Wykonawcą robót budowlanych, dodatkowe koszty wynikające z zastosowania 

art. 144 Pzp będą podlegać artykułowi 67 ust. 1. pkt 6 ustawy Pzp. 

 

Pytanie 2. W SIWZ – pkt VII.2 lit. f (str. 8) – zapisano: 

/…/ rozliczenie inwestycji i sporządzenie dokumentacji powykonawczej: do 18.04.2016 r. /…/ 

Oznacza to, że Zamawiający oczekuje, aby Inżynier sporządził dokumentację powykonawczą. Wymaga więc to 

wyjaśnienia: 

1) Jaki jest zakres i forma dokumentacji powykonawczej oczekiwanej od Inżyniera? 

 

Odpowiedź: 
Zakresem dokumentacji powykonawczej oczekiwanej od Inżyniera Kontraktu jest raport końcowy w formie 

pisemnej.  Raport końcowy winien obejmować zweryfikowaną dokumentację powykonawczą sporządzoną przez 

Wykonawców robót budowlanych oraz  pozostałych prac i zatwierdzony przez Zamawiającego. 

 

Ponadto, punkt siwz VII.1.2) f);  załącznik nr 8, § 2 ust. 1.2) f); ogłoszenie o zamówieniu – sekcja II.1.5), punkt 

VII.1.2) f) otrzymuje brzmienie: 

 

„ rozliczenie inwestycji i sporządzenie dokumentacji powykonawczej (raport końcowy) : do 18.04.2016 r., 

natomiast do 30.04.2016 r. zostanie zatwierdzony raport końcowy  przez Zamawiającego, w przypadku pozytywnej 

weryfikacji”. 
 

 

Pytanie 3. Zamawiający nie zawarł w SIWZ żadnych procedur w przypadku odstąpienia od umowy z winy 

Zamawiającego, przez co należy rozumieć, że odnosi się to – w związku z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp – wprost do 

zapisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. – dalej 

„KC”). 

W związku z powyższym, występuje w SIWZ – w pkt IV.5 (str. 5) oraz § 18 umowy (str. 61) – zapis 

niejednoznaczny wymagający wyjaśnienia: 

/…/ W przypadku, gdy nie dojdzie do podpisania kontraktu z Wykonawca Robót, Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość odstąpienia od umowy a Wykonawca z tego tytułu nie będzie występował z roszczeniami wobec 

Zamawiającego. /…/ 

 

Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie, ponieważ tak zawarty zapis może zawierać w sobie elementy 

bezpodstawnego wzbogacenia poprzez powstanie kosztów po stronie Inżyniera, których Inżynier nie mógłby 

zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu (art. 405 KC w związku z art. 5 KC). Ponadto zwracamy uwagę, że 

termin wystawiania faktur VAT wynika z ustawy o podatku od towarów i usług – i w tym zakresie umowa nie może 

być sprzeczna z ustawą – a po zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (od 2014 r.) za standardowy termin 

powstania obowiązku podatkowego (z czym wiąże się obowiązek wystawienia faktury) uznaje się chwilę dokonania 

dostawy towarów lub moment wykonania usługi. Za usługę wykonaną uznaje się również usługę wykonaną 

częściowo, dla której to części określono zapłatę. Jeżeli w związku ze świadczeniem usługi określono następujące 

po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się 

te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. 

Taki zapis SIWZ wymaga więc wyjaśnienia: 

1) Czy Zamawiający, poprzez zapisy zawarte w SIWZ – pkt IV.5 (str. 5) oraz § 18 umowy (str. 61) – rozumie, 

że za czynności wykonane przez Inżyniera (jako jego obowiązek wynikający z zawartej z Zamawiającym umowy) w 

ramach usługi opisanej i będącej przedmiotem zamówienia, Zamawiający nie zamierza dokonać zapłaty należnego 

wynagrodzenia w przypadku nie podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Robót, czyli powstałe 

koszty z tytuły realizacji umowy będą np. darowizną na rzecz Zamawiającego? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający zapłaci należne Inżynierowi wynagrodzenie, w przypadku nie zawarcia umowy między 

Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, a także w przypadku braku przyznania środków dofinansowania 

EOG.  

Wartość wynagrodzenia, które otrzyma Wykonawca,  wynikać będzie z przedstawienia kosztów nakładu pracy, 

jakie poniósł Wykonawca -  jednak nie więcej niż 5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy przestawionego w 

formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do siwz).  

Jednak w przypadku podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych, zgodnie z zasadami określonymi w 

umowie z Inżynierem Kontraktu. 

 

Pytanie 4.  Zamawiający wprowadza pojęcie „informatycznego systemu rozliczania Projektu”. 

– w SIWZ – pkt IV.6.2 (str. 5) – zapisano: 

/…/ wdrożenie informatycznego systemu rozliczania Projektu, zapewniającego stały nadzór i kontrole nad 

Kontraktami oraz ich realizacja w oparciu o dokumentacje przetargowe oraz harmonogram rzeczowy i finansowy 

oraz udostepnienie systemu pracownikom wskazanym przez Zamawiającego. Wymagania dotyczące systemu 

i procedur rozliczania Robót - opisano w załączniku A do siwz - Opis Przedmiotu zamówienia – Rozdział IV pkt. 5 

ppkt. 12; /…/ 



– w SIWZ – pkt VII.2 lit. b (str. 8) – zapisano: 

/…/ wdrożenie przez Inżyniera zintegrowanego informatycznego systemu rozliczania Projektu – do 30 dni od 

podpisania umowy /…/ 

– w SIWZ – Załącznik nr A do SIWZ; Załącznik nr 1 do umowy; Opis przedmiotu zamówienia pkt IV.2.6 

(str. 41) – zapisano: 

/…/ … sprawdzenie poprawności obliczenia ceny ofertowej przez Wykonawców biorących udział w przetargu/ach. 

Sprawdzenie będzie polegało na wprowadzeniu do zintegrowanego systemu informatycznego wdrożonego przez 

Inżyniera Kontraktu wszystkich pozycji rozliczeniowych stanowiących składowe ceny ofertowej i automatycznie 

wyliczenie prawidłowej ceny. (Inżynier Kontraktu wprowadzi do systemu listę pozycji rozliczeniowych, 

przewidywane ilości i ceny jednostkowe. System na tej podstawie wyliczy prawidłowa cenę oferty. … /…/ 

– w SIWZ – Załącznik nr A do SIWZ; Załącznik nr 1 do umowy; Opis przedmiotu zamówienia pkt IV.2.6 

zdanie drugie (str. 41-42 – punkt 6 powtarza się, co można uznać za błąd oczywisty nie mający znaczenia 

merytorycznego) – zapisano: 

/…/ „… Pozycje harmonogramu należy wprowadzić do systemu informatycznego Inżyniera w celu późniejszego 

automatycznego monitorowania zaawansowania poszczególnych elementów. System będzie automatycznie 

wskazywał rzeczywiste ilości i wartości wszystkich składowych harmonogramu. …” /…/ 

– w SIWZ – Załącznik nr A do SIWZ; Załącznik nr 1 do umowy; Opis przedmiotu zamówienia pkt IV.2.12 

(str. 45) – zapisano: 

/…/ „… Inżynier zapewni zautomatyzowanie procesu rozliczania kontraktów na roboty poprzez wdrożenie systemu 

informatycznego obsługująco kompleksowo te procedurę. …” 

„…Przed rozpoczęciem wdrożenia Inżynier Kontraktu przekaże Zamawiającemu informacje o systemie 

potwierdzająca spełnianie wszystkich wymagań opisanych w niniejszym OPZ. (tabela poniżej). Ponadto w terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym Inżynier Kontraktu dokona prezentacji tego systemu. Warunkiem rozpoczęcia 

wdrożenia systemu informatycznego przez Inżyniera Kontraktu jest uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego, 

potwierdzającej spełnienie przez system informatyczny wymogów Zamawiającego. …” 

„… Dodatkowym warunkiem akceptacji systemu przez Zamawiającego będzie wykazanie, że system informatyczny 

został wdrożony przez Inżyniera na minimum 1 inwestycji finansowanej z więcej niż jednego źródła o wartości robót 

budowlanych minimum 20 mln zł netto. …” 

– w SIWZ – Załącznik nr A do SIWZ; Załącznik nr 1 do umowy; Opis przedmiotu zamówienia (str. 45, 46 

oraz 47) – zapisano wymagania dotyczące systemu informatycznego. 

 

Zapisy SIWZ wskazują na zindywidualizowany na potrzeby ogłoszonego postępowania, dopasowanego do potrzeb 

konkretnego Projektu, system informatyczny, który musi spełniać bardzo ściśle określone, a wskazane w 

specyfikacji technicznej, wymagania w zakresie celów zastosowania systemu, funkcjonalności systemu, wymagań 

dotyczących bezpieczeństwa danych oraz pozostałych wymagań niefunkcjonalnych. Czas na wdrożenie tak 

zindywidualizowanego systemu został wskazany na 30 dni. Czas ten nie uwzględnia, że brakuje na tym etapie 

umowy o roboty budowlane, która powstanie w rzeczywistości w terminie, którego nie można obecnie 

jednoznacznie określić, a która może mieć zasadniczy wpływ na czas wdrożenia systemu ze względu na np. zmiany 

w dokumentacji projektowej (takie zmiany są wskazane w SIWZ jako przewidywalne). Przy wymaganiach 

funkcjonalnych wpisano dodatkowo, że Zamawiający nakłada na Inżyniera obowiązek zastosowania systemu, który 

nie wymaga instalowania płatnego oprogramowania na komputerze użytkownika. 

 

Zwracamy się więc o wyjaśnienie treści SIWZ w następującym zakresie: 

1) Czy wgranie na komputerze użytkownika płatnego oprogramowania, niezbędnego do funkcjonowania 

sytemu informatycznego, który będzie w cenie oferty Inżyniera może być rozliczany jako darowizna wraz z 

konsekwencjami podatkowymi takiego rozwiązania? 

2) Czy termin 30 dni oznacza czas niezbędny na zaimplementowanie systemu informatycznego spełniającego 

wymagania SIWZ bez uwzględnienia przyszłych zmian – czyli przyszłe zmiany będą rozliczane poprzez 

zamówienia uzupełaniające? 

3) Czy wskazany warunek akceptacji systemu przez Zamawiającego poprzez wykazanie, że system 

informatyczny został wdrożony przez Inżyniera na minimum 1 inwestycji finansowanej z więcej niż jednego źródła 

o wartości robót budowlanych minimum 20 mln zł netto – będący w rzeczywistości warunkiem podmiotowym 

udziału wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu – nie został wskazany w ogłoszeniu, ponieważ zostanie 

wykreślony, czy też zostanie przeniesiony do ogłoszenia? 

 

 

Odpowiedź: 
Podpunkt 1) Zamawiający wyjaśnia i wskazuje, że nie wymaga od Inżyniera Kontraktu stosowania komercyjnych 

programów informatycznych ani instalowania ich na stacjach roboczych Zamawiającego, a jedynie zapewnienia 

funkcjonalności systemu. Zamawiający zaakceptuje każdy zaproponowany przez Inżyniera Kontraktu system, 

zapewniający możliwość bieżącego śledzenia przebiegu inwestycji oraz możliwość współtworzenia, podglądu, 

edycji i wydruku dokumentów rozliczeniowych i innych. W przypadku zastosowania systemów płatnych, wszelkie 

opłaty licencyjne i inne z tym związane powinny być ujęte w cenie oferty, wraz z opłatami i licencjami w zakresie 

niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.  

Podana przez Wykonawcę cena na formularzu ofertowym powinna uwzględniać możliwość zainstalowania 

oprogramowania na 3 stanowiskach Zamawiającego.  



 

Podpunkt 2)  Siwz - punkt VII.1.2) b);  załącznik nr 8, § 2 ust. 1.2) b); ogłoszenie o zamówieniu – sekcja II.1.5) punkt 

VII.1.2) b) otrzymuje brzmienie: 

 

„wdrożenie przez Inżyniera zintegrowanego informatycznego systemu rozliczania Projektu – do 30 dni od 

podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych.” 

 

Podpunkt 3)  Zamawiający dokonuje zmiany siwz poprzez wykreślenie - Załącznik A do siwz/Załącznik nr 1 do 

umowy, Rozdział IV, punkt 5.12), ustęp trzeci:  

 

 „Dodatkowym warunkiem akceptacji systemu przez Zamawiającego będzie wykazanie, że system informatyczny 

został wdrożony przez Inżyniera na minimum 1 inwestycji finansowanej z więcej niż jednego źródła o wartości 

robót budowlanych minimum 20 mln zł netto”. 

 

 

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany siwz - Załącznik A do siwz/Załącznik nr 1 do umowy, rozdział IV, punkt 

5.12), ustęp drugi, który otrzymuje brzmienie:  

 

 „Przed rozpoczęciem wdrożenia Inżynier Kontraktu przekaże Zamawiającemu informacje o systemie 

potwierdzającą spełnianie wszystkich wymagań opisanych w niniejszym OPZ. (tabela poniżej). Ponadto w terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym Inżynier Kontraktu dokona prezentacji tego systemu. 

Po zainstalowaniu programu Inżynier Kontaktu przeszkoli w zakresie użytkowania systemu - użytkowników 

Zamawiającego oraz wybranych Wykonawców (rozdział IV punkt 6 ppkt. 3-3.2) siwz.„ 

 

 

Pytanie 5. W SIWZ – Załącznik nr A do SIWZ; Załącznik nr 1 do umowy; Opis przedmiotu zamówienia 

pkt IV.2.2 (str. 41) – zapisano: 

/…/ „… W przypadku wystąpienia błędów w dokumentacji projektowej wyegzekwowanie od autora projektu 

uzupełniającego i poprawek w stopniu umożliwiającym przyjęcie jej do dalszej realizacji. Złożenie oświadczenia, że 

opracowania te są kompletne i przydatne Zamawiającemu z punktu widzenia celu, dla którego zostały opracowane, 

oraz zabezpieczają jego interesy. …” /…/ 

Zwracamy się więc o wyjaśnienie treści SIWZ w następującym zakresie: 

1) Jakie środki i procedury – inne niż wynikające z zakończonych wyrokiem procesów sądowych –  

przewidział Zamawiający w umowie z wykonawcą dokumentacji projektowej celem umożliwienia Inżynierowi „… 

wyegzekwowanie od autora projektu uzupełniającego i poprawek w stopniu umożliwiającym przyjęcie jej do dalszej 

realizacji. …”? 

2) Jeżeli przez pojęcie „dokumentacji projektowej” rozumiemy zakres i formę dokumentacji projektowej 

określoną w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), to co Zamawiający rozumie przez pojęcie „projektu 

uzupełniającego”? 

 

Odpowiedź: 
 

Podpunkt 1) Zamawiający wyjaśnia, że zapis ten należy rozumieć jako merytoryczne wsparcie i współdziałanie z 

Inwestorem celem uzyskania w/w zapisów. 

 

Podpunkt  2) Zamawiający dokonuje zmiany siwz - Załącznik A do siwz/Załącznik nr 1 do umowy, rozdział IV, punkt 

2.2): 

 

 „ Zweryfikowanie dokumentacji projektowej, STWiOR pod katem zgodności z przepisami prawa polskiego i UE, 

możliwości prawidłowego rozliczenia robót oraz sprawdzenia kompletności projektów i aktualności kosztorysów 

inwestorskich, a ponadto wskazanie sposobu uzupełnienia i poprawy, jeśli to będzie konieczne. W przypadku 

wystąpienia błędów w dokumentacji projektowej wyegzekwowanie od autora poprawionej dokumentacji projektowej 

w stopniu umożliwiającym przyjęcie jej do dalszej realizacji. Złożenie oświadczenia, że opracowania te są kompletne 

i przydatne Zamawiającemu z punktu widzenia celu, dla którego zostały opracowane, oraz zabezpieczają jego 

interesy.„ 

 

Pytanie 6. W SIWZ – Załącznik nr A do SIWZ; Załącznik nr 1 do umowy; Opis przedmiotu zamówienia pkt IV.5.9 

(str. 41) – zapisano: 

/…/ „…Rozliczenie zadania inwestycyjnego w zakresie nadzorowanych robót budowlanych i usług po ich zakończeniu 

wraz z przygotowaniem danych do protokołów przekazania środków trwałych, w układzie i terminie uzgodnionym z 

Zamawiającym. …” /…/ 

Zwracamy się więc o wyjaśnienie treści SIWZ w następującym zakresie: 

1) Jaki jest zakres danych wymaganych od Inżyniera celem opracowania protokołów przekazania środków 

trwałych? 



 

 

 

 Odpowiedź:  
 Zakres danych obejmuje niezbędne zapisy umożliwiające zaksięgowanie inwestycji w układzie 

tabelarycznym, w podziale na źródła finansowania – w uwzględnieniem daty dokumentu, numeru dokumentu, treści, 

kwoty netto/brutto, numeru umowy/zlecenia, sumy.  

 

 

Pytanie 7. W SIWZ – pkt IV.6.3.1.1 lit b) (str. 5) – zapisano: 

/…/ kompletna siwz wraz z załącznikami i projektem umowy, /…/ 

1) Czy Zamawiający dopuszcza umowę wg warunków FIDIC? 

 

Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wszelkich standardowych warunków kontraktowych, w tym także  

FIDIC. 

 
 

Pytanie 8. W SIWZ – Załącznik nr 8; Wzór Umowy; Warunki Płatności. Faktury; § 6 ust. 4 (str. 54) – 

zapisano: 

/…/ Faktura końcowa o wartości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy zostanie wystawiona po 

odbiorze końcowym robót, rozliczeniu inwestycji) przy czym podstawa do wystawienia faktury będzie pisemne 

oświadczenie Zamawiającego o zakończeniu zadania inwestycyjnego. /…/ 

1) W związku ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług (od 2014 r.), gdzie za standardowy termin 

powstania obowiązku podatkowego (z czym wiąże się obowiązek wystawienia faktury) uznaje się chwilę dokonania 

dostawy towarów lub moment wykonania usługi, Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie pojęcia „… pisemne 

oświadczenie Zamawiającego o zakończeniu zadania inwestycyjnego …”? 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający wyjaśnia, iż przez zakończenie zadania inwestycyjnego rozumie termin pisemnego zatwierdzenia 

przez Zamawiającego raportu końcowego z usługi Inżyniera Kontraktu.  

 

Pytanie 9. W SIWZ – pkt VIII.1.2 lit a) (str. 9) – zapisano: 

/…/ przynajmniej dwie (2) usługi polegające na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu (dla zadań inwestycyjnych 

zakończonych Świadectwem Przejęcia lub dokumentem równoważnym) obejmujące wykonanie robót budowlanych w 

obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, polegających na budowie/przebudowie/rozbudowie budynku o wartości 

kontaktu min. 40 mln zł brutto każda, w tym – co najmniej jedna (1) z tych usług wykonana została w budynku, dla 

którego Inżynier Kontraktu przygotował i przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na 

podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, które zakończyło się podpisaniem umowy z Wykonawca – w tym 

przygotował siwz na wybór Wykonawcy robót budowlanych, /…/ 

1) Ustawa Pzp definiuje pojęcie „robót budowlanych” (art. 2 pkt 8 ustawy Pzp) oraz pojęcie „obiektu 

budowlanego” (art. 2 pkt 5d ustawy Pzp), co więc Zamawiający rozumie pod pojęciem „… budynku …”? 

2) Czy wskazanie, że warunkiem udziału jest aby Inżynier „… przygotował i przeprowadził postępowanie o 

udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, które zakończyło się 
podpisaniem umowy z Wykonawcą …” oznacza, że unieważnienie postępowania z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego (np. brak uzyskania dofinansowania) oznacza zdaniem Zamawiającego brak wiedzy i 

doświadczenia Inżyniera w opisanym zakresie warunku, czy też dopuszczone są postępowania przygotowane i 

przeprowadzone przez Inżyniera w zakresie art. 15 ust. 2 ustawy Pzp lub art. 18 ust. 2 ustawy Pzp, także nie 

związane z określonym „budynkiem”. 

 

Odpowiedź: 
Podpunkt 1) Zamawiający potwierdza, że pod pojęciem „budynku” rozumie „obiekt budowlany” . 

 Podpunkt 2) Zamawiający dopuszcza  przygotowane siwz i uczestnictwo w przeprowadzeniu postępowania przez 

Inżyniera Kontraktu w zakresie art. 15 ust. 2 ustawy Pzp lub art. 18 ust. 2 ustawy Pzp.  

 
 Ponadto, Zamawiający dokonuje zmiany - siwz VIII.1.2) a);  ogłoszenie o zamówieniu – Sekcja III.2.3: punkt 1. a), 

otrzymuje brzmienie: 

 

[…] …a) przynajmniej dwie (2) usługi polegające na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu (dla zadań 
inwestycyjnych zakończonych Świadectwem Przejęcia lub dokumentem równoważnym ) obejmujące wykonanie robót 

budowlanych w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie 

obiektu budowlanego  o wartości robót budowlanych min. 40 mln zł brutto każda, w tym przynajmniej jedną (1) 

usługę zawierającą przygotowanie SIWZ i uczestnictwo  w przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane dla obiektu wpisanego do 

rejestru zabytków o wartości robót co najmniej 40 mln zł”. 

 

 



 

W związku z koniecznością dokonania zmian w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej – 2014/S 001-000669, w postępowaniu prowadzonym  na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 09.08.2013 r., poz. 907) działając 

na podstawie art. 12 a ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 a ustawy Pzp, informuję, iż Zamawiający przesuwa termin 

składania ofert z dnia 11.02.2014  r. na dzień 20.02.2014 r.  

 

Obowiązujące terminy: 

- termin wnoszenia wadium 20.02.2014 r.  godz. 09.00 

- termin składania ofert  20.02.2014 r. godz. 09.00 
- termin otwarcia ofert  20.02.2014 r. godz. 09.30 

 

 

Pozostałe ustalenia zawarte w siwz i ogłoszeniu o zamówieniu  pozostają bez zmian.  

                                                                                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        Dyrektor ZNiO 

                                                                                                                                  (-) dr Adolf Juzwenko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


