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Wykonawcy uczestniczący w 
postępowaniu nr 49/PN/2021 

 
 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, pn.: Budowa Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego 
w Warszawie - etap 1. 
 
 

KOMUNIKAT NR 6 

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, 
niniejszym przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie 1 
Zgodnie z zapisami par. 1 ust 4 załącznika nr 8 do SWZ 
W oparciu o przekazane przez Zamawiającego dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 1 – 2 
Wykonawca wykona roboty budowlane oraz inne roboty i prace, które nie zostały wskazane 
w dokumentach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 – 2 oraz w ofercie Wykonawcy, o której mowa 
w ust. 2 pkt 3, a których wykonanie może się okazać konieczne dla realizacji Przedmiotu 
Umowy. Wynagrodzenie za wykonanie powyższych robót budowlanych, innych robót i prac, 
mieści się w Wynagrodzeniu, o którym mowa w § 14 ust. 1. 
Powyższy zapis jest niezgodny z art 99 ust. 1 oraz art 433 pkt 3 ustawy Pzp gdyż wskazują 
na fakt że opis przedmiotu zamówienia nie został sporządzony w sposób wyczerpujący, 
zaś na Wykonawcę zostaje przeniesiona  odpowiedzialność  tytułu okoliczności 
za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, który jest obowiązany do przygotowania 
opisu przedmiotu zamówienia.  

Odpowiedź: 
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w opisie przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający wyjaśnia, że w powyższym punkcie chodzi o roboty budowlane 
oraz inne roboty i prace, które nie zostały wskazane w dokumentach, o których mowa 
w ust. 2 pkt 1 – 2 oraz w ofercie Wykonawcy, o której mowa w ust. 2 pkt 3, a których 
wykonanie może się okazać konieczne dla realizacji Przedmiotu Umowy, które wynikają 
z projektu, przedmiarów i technologii opisanej w dokumentacji projektowej 
za które Wykonawcy należy się wynagrodzenie ryczałtowe. 



 
 

Pytanie 2 
W związku z odpowiedzią na pytanie nr 2 z dnia 16.06. zwracamy się o zmianę zapisów par. 3 
wzoru umowy. Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego - wiążącą dla Wykonawców - dowolnej 
decyzji Wykonawców pozostawiono kwestię podziału prac w Harmonogramie rzeczowo – 
finansowym robót.   
W związku z powyższym prosimy o dostosowanie wzoru umowy do treści odpowiedzi 
w szczególności poprzez wyłączenie możliwości zgłaszania uwag przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia postanowienia umowy bez zmian. Zamawiający pozostawia 
sobie możliwość wnoszenia uwag do Harmonogramu, chociażby ze względu 
na możliwość sporządzenia przez Wykonawcę Harmonogramu wykraczającego 
poza okres trwania umowy lub wpisania kwot niezgodnych z ofertą. 

Pytanie 3 
Czy przez podmiot licencjonowany w rozumieniu par 6 ust. 2 pkt 15  lit. e wzoru umowy 
Zamawiający rozumie podmiot posiadający koncesje w rozumieniu art. 15 ustawy o ochronie 
osób i mienia? 

Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami § 6 ust. 1 pkt 15 lit. e wzoru umowy „podmiot licencjonowany” należy 
rozumieć jako podmiot posiadający koncesję w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 22 
sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, posługujący się pracownikami ochrony 
w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o ochronie osób i mienia. 

Pytanie 4 
Prosimy o doprecyzowanie w jakim terminie (liczonym w dniach) Inspektor Nadzoru dokona 
akceptacji przedłożonych propozycji materiałów?  

Odpowiedź: 
Inspektor Nadzoru dokona akceptacji prawidłowo przedłożonych propozycji materiałów 
w terminie 7 dni. 

Pytanie 5 
Zwracamy się o doprecyzowanie lub usunięcie zapisów par 14 ust 4-6, które obecnie 
naruszają art. 433 pkt 4 ustawy Pzp (nie określają minimalnej wartości świadczenia stron 
w ramach umowy). 

Odpowiedź: 
Postanowienia § 14 ust. 4-6 nie wyposażają Zamawiającego w uprawnienie 
do zaniechania części zakresu przedmiotu umowy, a jedynie przewidują sposób 
obliczenia wartości, o jaką powinno zostać obniżone wynagrodzenie Wykonawcy 
w przypadku zaniechania części zakresu przedmiotu umowy. Ponieważ umowa 
nie wyposaża Zamawiającego w żadne dodatkowe uprawnienia w tym zakresie, 
to ewentualne zaniechanie części zakresu przedmiotu umowy może się odbyć jedynie 
na warunkach i w zakresie określonym w art. 455 p.z.p., gdzie określone są sztywne 
granice dopuszczalnych zmian umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego. Postanowienia § 14 ust. 4-6 służą jedynie 



 
 

rozliczeniom stron umowy. W związku z powyższym nie widzę podstaw do zmiany 
postanowień we wzorze umowy. 

Pytanie 6 
Zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej przedmiary robót mają charakter 
pomocniczy. Jednocześnie przedmiar robót pojawia się w par. 1 ust. 2 pkt 1 lit. d jako część 
szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.   
W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie treści par 25 wzoru umowy tj. potwierdzenia 
że w przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarami a innymi składowymi dokumentacji 
projektowej pierwszeństwo będą miały elementy dokumentacji projektowej 
inne niż przedmiary robót. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarami a innymi 
składowymi dokumentacji projektowej należy korzystać z kolejności wskazanej 
we wzorze umowy - w § 1 ust. 2 pkt 1. 

Pytanie 7 
Jaką stawkę VAT Zamawiający przewiduje w niniejszym postępowaniu? 

Odpowiedź: 
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
oraz art. 146a pkt 1 ustawy o VAT stawka podstawowa podatku od towarów i usług (VAT) 
- wynosi 23%. Pozostałe stawki VAT są stawkami preferencyjnymi, których zastosowanie 
wynika z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT oraz art. 146a pkt 2 ustawy o VAT. Zamawiający 
nie wyklucza możliwości zastosowania opodatkowania mieszanego w zamówieniu, 
zaznaczając konieczność spełnienia przesłanek wynikających z ustawy o podatku VAT 
przy stosowaniu stawek preferencyjnych. 

Niniejsze wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy 
zobowiązani są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert. 
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