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Do wszystkich Wykonawców 
 

 
 

 

Dot. Zapytania  ofertowego pn.: 
 

Przygotowanie opinii eksperckiej nt. projektu budowlanego „Budowy gmachu Muzeum Książąt 
Lubomirskich” opracowywanego przez WXCA Sp. z o.o. 

 

 

 

 

Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania do Zapytania ofertowego.  

 

Poniżej Zamawiający zamieszcza jego  treść wraz z odpowiedziami.  

 

 

1. W zestawie załączników wzór umowy i formularz oferty są opatrzone tym samym numerem 2., 

który jest nr 1 , a który nr 2 ? 

 

Odp. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1, Formularz oferty stanowi załącznik nr 2. 

 

2. We wzorze umowy:     a) par.1 ust.2  pkt. 1)  -  jak należy rozumieć sformułowanie: " analiza 

założeń konkursowych i opinii eksperckiej nt. koncepcji .....", skoro naszym  zdaniem w tym zakresie 

została wykonana opinia przez JRB Budownictwo sp. z o.o.? 

 

Odp. Analiza założeń konkursowych jest niezbędna w celu poznania wymagań początkowych 

Użytkownika, natomiast analiza opinii eksperckiej nt. koncepcji pozwoli na poznanie uwag i zaleceń 

wynikających po etapie koncepcji.      

 

b) par.1 ust.6 - wpisano termin wykonania umowy na dzień 20.12.2019 r na termin oddania 

koncepcji  przez WXCA Sp. z o.o. na dzień 16.12.2019  - występuje tutaj nieścisłość. 

 

Odp. Zamawiający zakłada, że Wykonawca od dnia podpisania umowy będzie na bieżąco uczestniczył 

w pracach nad Projektem Budowlanym  i będzie na tej podstawie tworzył opinie ekspercką. Formalne 

przekazanie dokumentacji 16.12.2019 r. będzie podstawą do przekazania opinii, która będzie 

powstawała na podstawie bieżących konsultacji z Zamawiającym (telefoniczne, mailowo i w siedzibie 

Zamawiającego), na podstawie otrzymywanych od Zamawiającego materiałów po podpisaniu umowy, 

a także bezpośrednich konsultacji z WXCA Sp. z o.o. Termin 20.12.2019 r. wynika z warunków 

finansowania tego zadania i nie może zostać przesunięty. 

 

    c) par.2 ust.1 pkt. 2) - ile będzie do oceny wariantów dokumentacji wykonywanej przez WXCA Sp. 

z o.o.? Pytanie jest o tyle zasadne, iż każdy  nowy wariant dokumentacji będzie musiał być oceniany 

od początku, co skutkuje wielokrotnym analizowaniem dokumentacji, ponieważ nawet pozornie 

niewielkie zmiany w danej branży mogą mieć wpływ istotny na pozostałe branże. Z doświadczenia 

wiemy , że kolejne warianty  absorbują nierzadko co najmniej tyle samo czasu co ocena jednego 

wariantu. Wielokrotna analiza różnych wariantów dokumentacji jest  niepotrzebna, ponieważ i tak 

wariant końcowy będzie de facto oceną ostateczną. Fakt ten ponadto ma wpływ na cenę opinii. Z 



doświadczenia wiemy, że projektanci wprowadzają często zmiany np: w związku z tym, że zmieniła 

im się koncepcja niektórych elementów projektu lub w związku z tym, że nie mają wszystkich opinii 

odpowiednich rzeczoznawców, lub w związku z tym, że jeszcze nie mają warunków technicznych w 

danej branży lub te warunki się zdezaktualizowały, a nowe, o które trzeba wystąpić będą zawierały 

zmiany. Braki zasadniczych informacji dla  projektantów wynikające z przytoczonych przyczyn mogą 

zmienić ostateczny kształt projektu. Stąd zasadność pytania o ilość wariantów dokumentacji. Z 

doświadczenia wiemy, iż tylko ostateczny wariant dokumentacji jest wart oceny. Wiąże się to również 

z odpowiedzialnością za ocenę każdego z wariantów, dlatego, że nie można każdej oceny danego 

wariantu wykonać nierzetelnie i "po łebkach".  

 

Odp. Będzie jeden wariant. 

      

d) par.2 ust.1 pkt. 3) - w dniu 16.12.2019 r zostanie przekazany w ostatecznej wersji kompletny 

projekt budowlany (z wymienionymi  zastrzeżeniami). Termin zaś wykonania opinii eksperckiej jest 

planowany na dzień 20.12.2019 r, A więc Zamawiający oczekuje od wykonawcy  wykonania opinii 

eksperckiej w ciągu czterech dni. Jest to niemożliwe biorąc pod uwagę okoliczności opisane w p-kcie 

c), tym bardziej, że w skrajnym przypadku Projektant przekaże tylko ostateczny wariant  projektu 

budowlanego (a więc tylko jeden). Zamawiający nie jest w stanie  wpłynąć na Projektanta, aby 

przedstawiał sukcesywnie kolejne warianty dokumentacji do oceny. Fakty te mają niebagatelny wpływ 

na termin końcowy wykonania opinii eksperckiej (par.1 ust.6). Wzór umowy nie uwzględnia 

opisanych powyżej problemów, które mogą po podpisaniu umowy się ujawnić. Z doświadczenia na 

ocenę projektu budowlanego Zamawiający przeznaczają około miesiąca czasu, również z  powodu 

odpowiedzi na pytania, konieczności wyjaśnień, których będzie oczekiwał koreferent/ekspert danej 

branży od Projektanta, jak również  czasu na ustosunkowanie się do nich przez Projektanta. 

 

Odp. Jak odp. pkt b)     

 

e) par.3 ust.8 p-kty a) - f) - jak należy rozumieć zapis "imię i nazwisko......", czy należy w umowie 

wpisać imię i nazwisko konkretnej osoby, co jest  naszym zdaniem zbyt rygorystyczne, bądź jest to 

zapis niepotrzebny, ponieważ chodzi ogólnie o osobę z określonymi uprawnieniami? 

 

Odp. W umowie będzie wpisane konkretne imię i nazwisko osoby, która została zgłoszona w ofercie 

przez Wykonawcę, na potwierdzenie spełniania warunków udziału w zapytaniu ofertowym.  

 

    f)  w umowie nie ma ważnych informacji dla Wykonawcy, iż Zamawiający posiada prawa do 

dysponowania dokumentacją w takim zakresie, który umożliwia wykonanie opinii eksperckiej. 

Odp. Zamawiający przekaże dokumentację w zakresie do jakiego jest uprawniony. Wykonawca 

sporządza opinie na podstawie otrzymanych od Zamawiającego dokumentów i materiałów, na 

podstawie informacji uzyskanych bezpośrednio od Projektantów w czasie narad i spotkań 

koordynacyjnych. 

 

    g) par.3 ust.8 pkt.f) - czy Zamawiający zakłada, że wykonawca ma wykonać dodatkową opinię 

rzeczoznawcy ppoż. dla przedstawionych przez  Projektanta rozwiązań projektowych? Fakt ten może 

mieć również wpływ na cenę opinii eksperckiej. 

 

Odp. Nie. Zamawiający zakłada, że ekspert p.poż Wykonawcy zaopiniuje, czyli przedstawi swoje 

stanowisko nt. otrzymanych od Zamawiającego materiałów dotyczących rozwiązań p.poż w 

projektowanym obiekcie oraz np. ekspertyzę p.poż, czy wniosek o odstępstwo do Wojewódzkiego 

Komendanta Straży Pożarnej  

     

 h) par.4 ust.2 - jak należy rozumieć sformułowanie "....zatwierdzona przez Zamawiającego Opinia 

ekspercka....? 

 

Odp. Jeśli pytanie dotyczy zapisu w umowie: „Podstawą wystawienia faktury będzie stanowić 

przedstawiona przez Wykonawcę  i zatwierdzona przez Zamawiającego Opinia ekspercka (…)”, to 



wyjaśniamy, że przekazana Zamawiającemu opinia ekspercka podlega zatwierdzeniu pod względem 

kompletności. Zamawiający sprawdza, czy zawiera ona wskazane w przedmiocie umowy elementy tj.: 

• analiza rozwiązań zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, 

zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności 

instalacji i urządzeń budowlanych: wodociągowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji 

grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacji, gazowych, 

elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, przeciwpożarowych, a także sposób 

powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami 

pomiarowymi, analiza rozwiązań konstrukcyjnych pod względem obowiązujących norm i 

przepisów oraz przyjętych obciążeń jak również możliwości ich realizacji na etapie budowy, 

analiza założeń przyjętych do obliczeń bilansów dla instalacji oraz podstawowych wyników tych 

obliczeń, doboru, rodzaju i wielkości urządzeń, analiza przyjętych w projekcie architektoniczno-

budowlanym rozwiązań budowlanych i instalacyjnych pod kątem oszczędności energii oraz 

wpływu na środowisko, zdrowie ludzi oraz obiekty sąsiednie; 

• przedstawienie propozycji optymalizacji rozwiązań i opracowanie wytycznych dla projektu 

wykonawczego, który będzie wykonywać WXCA Sp. z o.o.; 

• analiza rozwiązań konstrukcyjnych pod kątem ich realizacji na etapie budowy; 

• sporządzenie opinii nt. wyceny inwestycji;  

 

 

Zamawiający wprowadza zmiany do Wzoru umowy (załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego): 

 

1) § 1, ust. 2,  pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) przygotowanie dla Zamawiającego OPINII EKSPERTCKIEJ - raportu, podsumowującego 

powyższe czynności w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej.” 

 

2) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Określone w ust.1 wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury wystawionej 

przez Wykonawcę. Podstawą wystawienia faktury będzie stanowić przedstawiona przez 

Wykonawcę i zatwierdzona przez Zamawiającego Opinia ekspercka nt. projektu 

budowlanego „Budowy gmachu Muzeum Książąt Lubomirskich” opracowywanego przez 

WXCA Sp. z o.o., przekazana w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egz. w wersji 

elektronicznej.” 

 

3)  do § 3 dodaje się punkt 9:  

„Wykonawca podpisze oświadczenie o poufności, że udostępnione mu materiały 

wykorzysta tylko do opracowania przedmiotu Umowy”. (Załącznik nr 1 do Wzoru 

Umowy – Deklaracja o poufności). 

 

W załączeniu obowiązujący Wzór umowy – Załącznik nr 1.  

 

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.  

 

 

Zatwierdził:  

        Dyrektor ZNiO 

              (-) dr Adolf Juzwenko 



 


