
 
 

 
 

Kraków, dn. 26 kwietnia 2018r. 
 
 
 
 

 
 
Dot.: ZD.271.2.2018/BZP/POIiS 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędnymi 
dostawami w ramach inwestycji pod nazwą: „Remont konserwatorski i modernizacja zabytkowego obiektu 
stanowiącego siedzibę krakowskiej Filharmonii im. Karola Szymanowskiego” 
 
 
 

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK WYKONAWCY 
 
 

 
 
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) - zwanej dalej „pzp” – informuje, że w dniu 25.04.2018r. 
wpłynęły 2 pisma pismo wykonawcy: pierwsze zawierające wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ oraz drugie 
zawierające ponowienie wniosku o zmianę terminu do złożenia ofert wstępnych w przedmiotowym postępowaniu i 
jego wydłużenie do dnia 11 maja 2018r. 
Ponadto w dniu 26.04.2018r. wpłynął kolejny wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, który Zamawiający pozostawia 
bez rozpoznania na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy pzp. 
 
 

I. Wyjaśnienia Zamawiającego objęte zestawem pytań nr 1 z dnia 25.04.2018r. do 
postępowania ZD.271.2.2018/BZP/POIiS.  

 
 
 
Pytanie nr 1 

Prosimy o udostępnienie zestawienia różnic pomiędzy pierwotną dokumentacją a dokumentacją zamienną. 
Zamawiający udostępnił pytania do dokumentacji która była wiążąca w poprzednich postępowaniach, co nie 
bezpośredniego. 
 
Odpowiedź na pytanie: 

Zamawiający  informuje, że aktualny Projekt Wykonawczy  jest zgodny  z projektem  budowlanym zamiennym, 
Projekt budowlany zamienny  został opracowany na podstawie projektu Wykonawczego   
 
 
 
Pytanie nr 2 

Czy Projekt zamienny obejmuje jedynie zmiany wyszczególnione w tabeli  Zał. 1A opisanym jako „Zamawiający 
wprowadza ograniczenie zakresu robót  w  następujących pozycjach” czy obejmuje więcej elementów? Jeśli 
obejmuje więcej elementów prosimy o udostępnienie zestawienia pełnego zakresu robót objętych projektem 
zamiennym.   
 
Odpowiedź na pytanie: 

Zamawiający informuje, ze projekt  budowlany zamienny, nie wprowadza żadnych zmian w stosunku do projektu 
wykonawczego. Zmiany wyszczególnione w tabeli  Zał. 1A dotyczą   ograniczeń robót  ujętych  w projekcie   
wykonawczym   
 
 
 
Pytanie nr 3 

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „punkty kontrolne” w kontekście sporządzenia harmonogramu rzeczowo-
finansowego?  
 
Odpowiedź na pytanie: 



 
 

 
 

Punktami kontrolnymi są wyszczególnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym główne jego punkty, jak np. 
Sala Koncertowa i Sala Złota. Harmonogram zostanie doprecyzowany w czasie negocjacji. 
 
 
 
Pytanie nr 4 

Prosimy o udostępnienie nowego zestawienia wyposażenia meblowego oraz armatury uwzględniające podział 
pomieszczeń wg projektu zamiennego. 
 
Odpowiedź na pytanie: 

Zamawiający informuje, że projekt  budowlany zamienny, nie wprowadza żadnych zmian w stosunku do projektu 
wykonawczego. W projekcie wykonawczym nie wprowadzono żadnych zmian wyposażenia oraz armatury. 
 
 
 
Pytanie nr 5 

Prosimy o  potwierdzenie, że wycenę należy oprzeć  na rysunkach konstrukcyjnych projektu pierwotnego. 
 
Odpowiedź na pytanie: 

Zamawiający informuje, że  wycenę należy oprzeć na rysunkach ujętych w projekcie wykonawczym stanowiącym 
załącznik do dokumentacji przetargowej, z uwzględnieniem  ograniczeń wyszczególnionych w tabeli. Załącznik Nr 
1A. 
 
 
 
Pytanie nr 6 

Prosimy o potwierdzenie, że wycenę należy oprzeć na zestawieniu stolarki drzwiowej i okiennej projektu 
pierwotnego. 
 
Odpowiedź na pytanie: 

Zamawiający informuje, że  wycenę należy oprzeć na zestawieniu stolarki drzwiowej i okiennej projektu 
pierwotnego wykonawczego. 
 
 
 
Pytanie nr 7 

Prosimy o opisanie, podanie symboli nowych drzwi oraz ścianek naniesionych na nowych rysunkach projektu 
zamiennego.  
 
Odpowiedź na pytanie: 

Zamawiający informuje, że  podane symbole w projekcie nie ulegają zmianie. 
 
 
 
Pytanie nr 8 

Prosimy o wyjaśnienie wg jakich rysunków należy przyjąć do wyceny zakres prac budowlanych w  związku z 
różnicą podziału pomieszczeń oraz zakresu rysunków projektu budowlanego a rysunków projektu 
wykonawczego. Zamawiający udostępnił Projekt budowlany zamienny, przy czym brak w postępowaniu 
udostępnionego projektu wykonawczego zamiennego. W poprzednich postępowaniach wiążący był Projekt 
wykonawczy, zatem na których rysunkach/opisach ma się opierać wycena? 
 
Odpowiedź na pytanie: 

Zamawiający wyjaśnia, że zakres wyceny należy przyjąć na podstawie projektu wykonawczego. Projekt 
budowlany zamienny został opracowany  i uszczegółowiony na podstawie projektu Wykonawczego . Wiążący jest 
projekt wykonawczy jak w poprzednich postępowaniach. 
 
 
 
Pytanie nr 9 

Zamawiający wg tabelki (zał 1A) wyłączył z zakresu przetargu malowanie elewacji, jednocześnie należy przyjąć 
odbicie i uzupełnienie części tynków, naprawień spękań na ścianach zgodnie z przyjętym programem 



 
 

 
 

konserwatorskim. Zaznaczamy iż bez ponownego pomalowania elewacji będą widoczne różnice kolorystyczne na 
elewacji. 
 
Odpowiedź na pytanie: 

Zamawiający wyjaśnia, że elewacja jest wykonana z tynku szlachetnego. W załączonym do postępowania 
„Programie prac konserwatorskich” str.8 pkt 7 wskazano,  cyt:” że założenie nowej powłoki malarskiej – wyłącznie 
w miejscach uzupełniających scalająco do otoczenia”. 
 
 
 
Pytanie nr 10 

Zwracamy się z zapytaniem czy zgodnie z pkt. III.12 SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia w okresie od 04.06.2018 
do 30.09.2018 Sala Koncertowa i Sala Złota będą wyłączone z użytkowania i w tym okresie wykonawca musi 
zrealizować wszystkie roboty zgodnie z projektowanym zakresem robót tj. demontaż i ponowny montaż foteli, 
demontaż i ponowny montaż nowego parkietu wraz z legarami, rozbudowa sceny, prace konserwatorskie ścian i 
sufitów, instalacja sceneotechniki, zapadni, technologia sceny, instalacje mgły wodnej, instalacje wentylacji itp. 
 
Odpowiedź na pytanie: 

Tak. W okresie od 04.06.2018 do 30.09.2018 Sala Koncertowa i Sala Złota będą wyłączone z użytkowania i w 
tym okresie wykonawca musi zrealizować wszystkie roboty zgodnie z projektowanym zakresem robót tj. 
demontaż i ponowny montaż foteli, demontaż i ponowny montaż nowego parkietu wraz z legarami, rozbudowa 
sceny, prace konserwatorskie ścian i sufitów, instalacja sceneotechniki, zapadni, technologia sceny, instalacje 
mgły wodnej, instalacje wentylacji itp 
 
 
 
Pytanie nr 11 

Czy opisane w punkcie III.12 SIWZ działalność filharmonii tj: 
- Koncerty symfoniczne, oratoryjne, kameralne, pozostałe – każdy piątek, sobota godz. 18.00-21.30, Sala 
koncertowa  
- Koncerty „Smykowe Granie” sobota, niedziela 10.00-17.00, 1 weekend w miesiącu, Sala Złota  
- Zajęcia „Muzyka języka” sobota, 9.00-12.00, 1x w miesiącu, Sala Złota  
Ponadto w miesiącach październik, listopad, grudzień 2018 r. i luty, marzec, kwiecień, maj 2019r. jeden wskazany 
tydzień w miesiącu (Sala koncertowa):  
- Koncerty dla dzieci poniedziałki, piątki, soboty 9.00-15.00, (oraz 1 próba do tych koncertów ze sprzętem 
multimedialnym w tygodniu poprzedzającym tydzień w którym odbywać się będą koncerty, we wskazanym dniu, 
w godzinach 13.00-22.00, jeśli jest to sobota lub niedziela – to od 7.00-16.00)  
- Koncerty Musica ars Amanda – w czwartki 18.00 – 21.30, oraz piątki (w godzinach tych samych jak pozostałe 
koncerty). 
Nie dotyczą okresu od 04.06.2018 do 30.09.2018 w którym będą wykonywane roboty w Sali Koncertowej i Sali 
Złotej, a obiekt w tym zakresie w całości oddany będzie wykonawcy i nie będzie użytkowany przez 
Zamawiającego. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie.  
 
Odpowiedź na pytanie: 

Wskazane w pkt III.12. SIWZ koncerty będą odbywać się w okresie do 3.06.2018r. oraz od dnia 1.10.2018r.  
W okresie 4.06.2018r. do 30.09.2018r. część obiektu objęta pracami modernizacyjnymi będzie oddana w całości 
Wykonawcy i nie będzie użytkowana przez Zamawiającego, poza częścią administracyjną, stanowiącą 
większość pomieszczeń na II piętrze oraz na antresoli ( półpiętro) która będzie czynna i funkcjonalna. 

 
 
 
Pytanie nr 12 

Prosimy o wyjaśnieni czy pozycje w tabeli (zał 1A) których zamawiający ograniczył zakres robót, pozycje 
pierwotne należy zostawić jako pozycje zerowe a zakres ująć w pozycjach na końcu tabeli. 
 
Odpowiedź na pytanie: 

Zamawiający  wyjaśnia, że  pozycje w tabeli (zał. 1A) których zamawiający ograniczył zakres robót, pozycje 
pierwotne należy zostawić jako pozycje zerowe a zakres ująć  i opisać w pozycjach w danej grupie robót  w poz. 
Pozostałe. 
 
 
 



 
 

 
 

Pytanie nr 13 

W nawiązaniu do zapisu SIWZ pkt III.12 „Dlatego też Wykonawca organizując roboty musi uwzględnić 
konieczność niezbędnych zabezpieczeń, zapewnienia bezpieczeństwa, bieżącego utrzymania czystości w 
zakresie wykonywanych prac oraz nie może wykonywać żadnych prac zakłócających ciszę na Sali Koncertowej, 
Sali Złotej. W czasie koncertów porządek i cisza (poza wskazanymi Salami) muszą być także we foyer, 
korytarzach, pokojach solistów, garderobach (w podziemiach i na I piętrze ), toaletach - na parterze i na I piętrze 
oraz na klatkach schodowych.”, Prosimy o sprecyzowanie co zamawiający rozumie pod pojęciem:  
-uwzględnienie konieczności niezbędnych zabezpieczeń,  
-zapewnienia bezpieczeństwa, 
- utrzymania czystości w zakresie wykonywanych prac,  
-oraz jakie to są prace nie zakłócające ciszy na Sali Koncertowej i Sali Złotej 
- W czasie koncertów porządek i cisza 
Prosimy o wskazanie oczekiwań Zamawiającego wobec powyższych pojęć przez ich doprecyzowanie (np. 
podanie głośności w dB itp.) ponieważ są podane zbyt ogólnikowo a jest to bardzo istotne z punktu realizacji 
robót budowlanych a co za tym idzie terminu ich wykonania. 
 
Odpowiedź na pytanie: 

Zamawiający  informuje, ze pod pojęciem: uwzględnienie konieczności niezbędnych zabezpieczeń, zapewnienia 
bezpieczeństwa, utrzymania czystości w zakresie wykonywanych prac, rozumie takie prowadzenie robót 
budowlanych i instalacyjnych które nie zakłócają dostawy energii, ograniczają poziom hałasu do niezbędnego 
minimum, bieżące usuwanie zagrożeń i odpadów oraz przyjęcie właściwej (optymalnej) kolejności robót. Pracami 
zakłócającymi ciszę na Sali Koncertowej i Sali Złotej to wiercenia, kucia, ciecia itp. 
 
 
 
Pytanie nr 14 

Zamawiający wprowadzając nowy Projekt budowlany zamienny nie wprowadził stosownej zmiany w projekcie 
umowy dotyczący co obejmuje szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Prosimy o wprowadzenie zmiany w 
umowie § 1 pkt 9 umowy, brak wzmianki o nowym projekcie budowlanym zamiennym.  
 
Odpowiedź na pytanie: 

Zmianie ulega § 1 pkt 9 projektu umowy, który otrzymuje brzmienie: 
„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, oraz STWiOR, jak i przedmiar, 
stanowiące Załącznik 7 do SIWZ i będące jej integralną częścią. Na opis szczegółowy składają się między 
innymi dokumentacja projektowa budowlana z prawomocnym pozwoleniem na budowę sporządzona przez 
Kozień Architekci s.c. Marek Kozień, Magdalena Kozień-Woźniak, Katarzyna Kozień-Kornecka, wraz z aneksem 
oraz projektem budowlanym zamiennym i pozwoleniem budowlanym zamiennym, dokumentacja 
projektowa wykonawcza, sporządzona przez GPVT Pracownia architektoniczna s.c. Tomasz Białoszewski 
Grzegorz Pacer;”  
oraz pkt III.5 SIWZ , który otrzymuje brzmienie: 
„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, oraz STWiOR, jak i przedmiar, i 
będące jej integralną częścią. Na opis szczegółowy składają się między innymi dokumentacja projektowa 
budowlana z prawomocnym pozwoleniem na budowę sporządzona przez Kozień Architekci s.c. Marek Kozień, 
Magdalena Kozień-Woźniak, Katarzyna Kozień-Kornecka, wraz z aneksem oraz projektem budowlanym 
zamiennym i pozwoleniem budowlanym zamiennym,, dokumentacja projektowa wykonawcza, sporządzona 
przez GPVT Pracownia architektoniczna s.c. Tomasz Białoszewski Grzegorz Pacer, wraz z wyjaśnieniami 
Zamawiającego udzielonymi w toku poprzednich postępowań na wykonanie niniejszego zadania, stanowiącymi 
załącznik nr 9 do SIWZ.” 
 
 
 
Pytanie nr 15 

Prosimy o informację czy Zamawiający po zapoznaniu się z ofertami wstępnymi wykonawców będzie prowadził 
dodatkowe negocjacje cenowe czy zrezygnuje z tej możliwości? 
 
Odpowiedź na pytanie: 

Tak. Zamawiający będzie prowadził w wykonawcami także negocjacje cenowe 
 
 
 
Pytanie nr 16 



 
 

 
 

Prosimy o udostępnienie wzoru harmonogramu rzeczowo-finansowego który będzie stanowił załącznik do 
umowy. Prosimy o podanie jakie mają być wytyczne do sporządzenia harmonogramu tj. m.in. okresy w 
harmonogramie, czy należy ujmować w harmonogramie plan prób i koncertów itp. 
 
Odpowiedź na pytanie: 

Wzór harmonogramu będzie identyczny jak Zał. Nr 1A – tabela pomocnicza do ustalenia kosztów inwestycji. 
Będzie poszerzony o kolumny określające kwoty za wykonane i odebrane roboty w poszczególnych miesiącach 
realizacji   
 
 
 
Pytanie nr 17 

Prosimy o wprowadzenie poprawek w projekcie umowy dot. § 11 pkt 3- informacje odnośnie odbiorów 
częściowych są podane z nieprawidłową datą.  
 
Odpowiedź na pytanie: 

Zmianie ulega § 11 ust. 3 projektu umowy, który otrzymuje brzmienie: 
„Przedmiotem oddzielnego odbioru częściowego będzie każdy element wymieniony w harmonogramie 
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Odbiory winny być dokonane przez Zamawiającego w terminie do 10 dni 
roboczych liczonych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy. Dla dokonania odbioru częściowego 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu niezbędne dokumenty, w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, 
świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót. Strony zgodnie ustalają, że 
odbiory częściowe będą prowadzone nie wcześniej niż od dnia 1 lipca 2018.” 
 
 
 
Pytanie nr 18 

Wnosimy o zmianę zapisów umowy dot. § 15 pkt 2 ppkt b), prosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej z 
0.1% na 0.01%, ponadto wnosimy aby kara odnosiła się do każdego dnia zwłoki w odniesieniu do planowanego 
zakończenia terminu robót a nie punktów kontrolnych i wynosiła nie więcej niż 5% wartości umowy brutto. 
Obecna wartość kary jest rażąco wysoka w stosunku do wartości Zamówienia.  
 
Odpowiedź na pytanie: 

Zamawiający nie dopuszcza zmian w SIWZ i projekcie umowy w zakresie kar umownych.  
 
 
 
Pytanie nr 19 

Wnosimy o zmianę zapisów umowy dot. § 15 pkt 2 ppkt c), prosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej z 
0.1% na 0.01%, i wynosiła nie więcej niż 5% wartości umowy brutto. Obecna wartość kary jest rażąco wysoka w 
stosunku do wartości Zamówienia. 

 
Odpowiedź na pytanie: 

Zamawiający nie dopuszcza zmian w SIWZ i projekcie umowy w zakresie kar umownych.  
 
 
 

II. Odpowiedź na ponowny wniosek z dnia 25.04.2018r. o zmianę terminu do złożenia ofert 
wstępnych w przedmiotowym postępowaniu i jego wydłużenie do dnia 11 maja 2018r. 

 
 
 
Prośba: 

Wykonawca zwraca się  ponownie z wnioskiem o zmianę terminu składania ofert na dzień 11.05.2018.  Zgodnie z 
pkt III.5 Opis przedmiotu Zamówienia Zamawiający zaznacza iż załączone przedmiary stanowią jedynie materiał 
pomocniczy a podstawą do sporządzenia ofert oraz określenia zakresu i wyliczenia ryczałtowej ceny a następnie 
rozliczeń umowy jest dokumentacja projektowa oraz STWiOR, biorąc pod uwagę złożoność i wielkość 
dokumentacji oraz jej zakres i załączony aneks do dokumentacji , nie ma możliwości w terminie 6 dni zapoznać 
się z dokumentacją, zadać ewentualne pytania licząc na odpowiedz Zamawiającego przygotować fachowo ofertę, 
która obejmowała będzie cały zakres robót, w czynnym i użytkowanym obiekcie filharmonii.  
Ponadto zgodnie z zapisem pkt. III.9 Opis przedmiotu, ewentualne braki w wycenach przedstawionych w tabeli- 
materiał pomocniczy do obliczenia kosztów inwestycji, zestawieniu materiałów i sprzętu nie stanowią podstawy do 



 
 

 
 

żądania dodatkowego wynagrodzenia i przyjmuje się, że wykonawca zobowiązał się wykonać wszystkie roboty 
wynikające z SIWZ i jej załączników w cenie oferty. Reasumując powyższe, Zamawiający zdaje sobie sprawę, że 
w terminie 6 dni nie ma możliwości poprawnie wycenić zadania, którego prawidłowa realizacja będzie od tego 
zależała.  
Dodatkowo zgodnie z §  2 pkt 4 umowy „Wykonawca oświadcza, iż nie wnosi zastrzeżeń do dokumentacji 
projektowej oraz zobowiązuje się do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy bez względu na ewentualne 
wady, błędy i braki projektowe możliwe do zauważenia przy dochowaniu należytej staranności, oraz że nie będzie 
wnosił o dodatkowe wynagrodzenie.” Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne błędy 
w dokumentacji, w związku z tym 6 dniowy termin na przygotowanie oferty, sprawdzenie dokumentacji pod kątem 
ewentualnych błędów i pozyskanie ofert od podwykonawców jest terminem definitywnie zbyt krótkim. 
Dokumentacja zamienna dołączona przez Zamawiającego do w/w przetargu wymaga przeanalizowania oraz 
wnikliwego porównania z dokumentacją, która była zamieszczona w poprzednich postępowaniach.  
Zgodnie z Art. 7 ustawy PZP o równym traktowaniu wykonawców i uczciwej konkurencji wnosimy o zmianę 
terminu składania ofert  jak na początku, ponieważ termin przedstawiony przez Zamawiającego jest zbyt krótki na 
przygotowanie konkurencyjnej i rzetelnej oferty. Zarówno Wykonawca jak i podwykonawcy nie są w stanie w tak 
krótkim czasie przygotować ofert, gdyż mają zbyt mało czasu na zapoznanie się z dokumentacją a co za tym 
idzie na przygotowanie prawidłowo wyliczonej oferty. Ponadto Zamawiającemu winno zależeć na otrzymaniu 
rzetelnych ofert od obu firm, które zostały dopuszczone do składania wstępnej oferty cenowej na w/w 
postępowanie, gdyż planowane są dalsze negocjacje, co może korzystnie wpłynąć na ostateczną cenę za 
realizacje tego zadania.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia jak poprzednio, że termin do złożenia ofert wstępnych w w/w postępowaniu 
wyznaczony na dzień 30 kwietnia 2018r. nie ulega zmianie.  
 

 
 
 

Za Zamawiającego 

Bogdan Tosza 

Dyrektor Naczelny 

 
 


