
 
Warszawa, dnia 04.11.2016 r. 

 

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: . „Budowa 
instalacji trójfazowej na scenie kameralnej w budynku Teatru Wielkiego – Opery 
Narodowej w Warszawie (sprawa nr ZP.260.24.2016). 

 

 Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej 
Ustawą, udziela poniżej informacji o pytaniach Wykonawców odnoszących się do treści SIWZ 
dotyczącej w/w postępowania oraz odpowiedziach na nie. 
 
Pytanie 1: 
W związku z zapisem w rozdz. VII SIWZ: „Termin wykonania zamówienia – 30 dni od dnia 
podpisania umowy, nie później niż do dnia 27 grudnia 2016 roku”, wnosimy o zmianę terminu 
wykonania zamówienia na dzień 07 stycznia 2017 roku, aby był zachowany warunek realizacji 
zamówienia – 30 dni od daty podpisania umowy lub o zobowiązanie Zamawiającego, że umowa 
zostanie zawarta najpóźniej do dnia 27 listopada 2016 roku.   
Z uwagi na termin związania ofertą Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę do dnia 08 grudnia 
2016 roku. W takim wypadku, biorąc pod uwagę datę 27 grudnia 2016 roku jako dzień wyznaczony 
przez Zamawiającego na termin wykonania zamówienia, Wykonawcy pozostaje na realizację 
zamówienia 19 dni. Od tego okresu należy odliczyć termin wprowadzenia Wykonawcy na teren 
budowy ( zgodnie z zapisem § 2 ust. 1 Wzoru umowy: „do 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy”) 
oraz termin na przeprowadzenie procedury odbiorowej (procedura odbiorowa jest zawarta 
w terminie wykonania zamówienia - zgodnie z zapisem § 2 ust. 6 i ust. 8 Wzoru umowy).  
Biorąc powyższe pod uwagę oraz ograniczenia czasowe na realizację robót zawarte w załączniku 
nr 1 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia, wyznaczony przez Zamawiającego termin wykonania 
zamówienia jest nierealny.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy. 
 
Pytanie 2: 
W związku z zapisem zawartym w § 4 ust. 2 pkt 22) Wzoru umowy, że do obowiązków Wykonawcy 
należy: „np. szpachlowanie, gipsowanie, malowanie w miejscu przeprowadzonych prac”, prosimy 
o uzupełnienie przedmiaru robót oraz Opisu przedmiotu zamówienia w punkcie 2. 3) o powyższe 
prace. Prosimy również o jednoznaczne określenie, czy dotyczy to jedynie fragmentów powierzchni, 
gdzie były prowadzone prace, czy np. malowania całych ścian lub całych pomieszczeń i jaki rodzaj 
farb winien być użyty.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, rozdz. 1.3.7., 
który stanowi załącznik do Opisu Przedmiaru Zamówienia pod nazwą STWIOR instalacja trójfazowa, 
dodano opis prac poinstalacyjnych określający prace jakie należy wykonać. Jednocześnie 
Zamawiający dodaje do Przedmiaru Robót pkt 7.1 Prace poinstalacyjne (budowlane), zwracając 
uwagę, że Przedmiar Robót jest dokumentem pomocniczym a obliczenie wartości Oferty należy 
wykonać na podstawie Dokumentacji projektowej wraz z jej załącznikami. 
W związku z powyższym Zamawiający zmienia odpowiednio treść dokumentów wskazanych w pkt 
7 ppkt 2 i 3 załącznika nr 1 do SIWZ tj. STWIOR instalacja trójfazowa i Przedmiar robót instalacja 
trójfazowa, zamieszczając na stronie internetowej uaktualnione pliki pn: 
STWIOR instalacja trójfazowa zmiana 
Przedmiar robót instalacja trójfazowa zmiana 
 



Pytanie 3: 
W świetle zapisu § 16 ust. 5 Wzoru umowy: „ W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje 
na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania urządzeń, instalacji i wyposażenia”, 
prosimy o potwierdzenie, że koszty materiałów eksploatacyjnych pokrywa Zamawiający.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi przejmuje na siebie wszelkie 
obowiązki wynikające z serwisowania urządzeń, instalacji i wyposażenia w tym koszty materiałów 
eksploatacyjnych. 

 
Pytanie 4: 
W § 18 ust. 1 pkt 1) Wzoru umowy, wnosimy o zamianę słowa „opóźnienie” na „zwłoka”, gdyż 
Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za opóźnienie spowodowane z przyczyn nie 
leżących po jego stronie 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany w treści Umowy stanowiącej 
Załącznik nr 6 do SIWZ 
 
Pytanie 5: 
Czy wyłącznik, który ma być montowany jako nowy w polu 13 rozdzielni głównej ma być wykonany 
w formie wysuwnej, z widoczną przerwą? 
 
Odpowiedź:  
Wyłącznik który ma być montowany jako nowy w polu 13 rozdzielni głównej, został zaprojektowany 
jako nie wysuwny, w związku z tym pole nr 13  nie jest przystosowane do montażu aparatów 
w  kasetach. 
 
Pytanie 6: 
W projekcie zasilanie rozdzielni Z5 wykonane jest kablem o przekroju 120 mm2, zaś w kosztorysie 
kablem 95 mm2. Który przekrój jest właściwy? 
 
Odpowiedź: 
Zasilanie zestawu nr Z5 i Z7 ma zostać wykonane kablem typu YKY 5x95 mm. 
Załączone w Dokumentacji projektowej obliczenia i zestawienie materiałów jest prawidłowe. 
Na jednym z rysunków błędnie podano 5x120 mm.  
 
 
 Jednocześnie, działając na podstawie art. 38 ust. 6 Ustawy z uwagi na fakt, że w wyniku 

odpowiedzi na pytania zmianie uległa treść SIWZ i w związku z tym niezbędny jest dodatkowy czas 

na wprowadzenie przez Wykonawców zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania 

ofert do dnia: 

9.11.2016 r. godz. 12:00. 

 
 
 Powyższe pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich 

Wykonawców ubiegających się o udzielenie powyższego zamówienia.  


