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Bydgoszcz, dnia 23 kwietnia 2021 r. 
 
 
 
Postępowanie nr: WOMP-DA-3701/1/2021 

 
 

Do wszystkich Wykonawców 
WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 

Dotyczy postępowania na zadanie: „CZĘŚCIOWY REMONT BUDYNKU 
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY W BYDGOSZCZY”– z 
podziałem na 3 zadania/3 części. 

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Wykonawca może zwrócić 
się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

Od Wykonawcy wpłynęły zapytania dotyczące przedmiotowego postępowania.  
Poniżej zamieszczam treść zapytania wraz z wyjaśnieniami: 
Pyt. 1.  
Na jakim etapie postępowania należy złożyć kosztorysy i jakie to mają być kosztorysy? 
Odp.  
Zgodnie z Rozdziałem XVII. pkt 6 SWZ „Najpóźniej na 2 dni przed podpisaniem umowy 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kosztorys ofertowy, który będzie załącznikiem do 
umowy oraz wskaże dane osoby do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej” 
Pyt. 2. 
Czy Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium do postępowania? 
Odp. 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. 
Pyt. 3. 
Czy Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego kontraktu? 
Odp. 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Pyt. 4. 
Czy do Wykonawcy należy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie? 
Odp. 
Dla zakończenia robót będących przedmiotem każdej z części zamówienia nie przewiduje się 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie, zakres prac nie wymaga uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie. 
Pyt. 5. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w zakresie zwłoki w wykonaniu 
przedmiotu zamówienia oraz w zakresie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po 
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stronie Wykonawcy? 
Odp. 
Zapisy w zakresie kar umownych projektowanych postanowień umownych pozostają bez 
zmian. 
Pyt. 6. 
Par. 4 pkt 2 ust. 10) umowy Czy i w jakiej sytuacji Zamawiający przewiduje prace 
Wykonawcy w systemie wielozmianowym lub w dniach wolnych od pracy? Jak należy 
rozumieć sformułowanie „jak zajdzie taka potrzeba”? 
Odp. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie zamówienia w zakresie części na którą składa 
ofertę w terminie umownym. Wykonawca podejmuje decyzję, czy będzie pracował w 
systemie wielozmianowym jeżeli wymagać będzie tego dotrzymanie terminu umownego. 
Zamawiający ma prawo wezwać wykonawcę do realizacji zadania w takim systemie, jeżeli 
uzna, że tempo wykonywanych przez Wykonawcę robót nie gwarantuje dotrzymania terminu 
umownego. 
Pyt. 7. 
Paragraf 5pkt 1 umowy Czy zamawiający może zwiększyć częstotliwość fakturowania? 
Proponujemy 3 faktury lub fakturowanie comiesięczne. 
Odp. 
Sposób rozliczenia za wykonane roboty pozostaje bez zmian. Każda część zamówienia 
rozliczona będzie 1 fakturą.  
Pyt. 8. 
Proszę o potwierdzenie, ze na etapie postępowania składamy tylko zgodnie z Rozdziałem IX. 
Pkt 7, 8 SWZ, następujące dokumenty: ofertę – załącznik nr 2, załącznik nr 3 jeżeli nie 
załączamy pełnomocnictwa, ponieważ ofertę podpisuje Prezes zarządu firmy. 
Odp. 
Zgodnie z treścią Rozdz. IX. Wykonawca składa ofertę (wykorzystując wzór załącznik nr 2 
do SWZ – Formularz oferty) oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – załącznik nr 3 do SWZ (w 
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o 
niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.). Pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy. 
Zgodnie z informacją dla Wykonawcy z Formularza oferty – należy także załączyć dokument  
„potwierdzający prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę (odpis 
lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru”. 
Pyt. 9. 
Prosimy o udostępnienie oczekiwanych parametrów szyldów informacyjnych – 4 kpl – 
wymiary, materiał, rodzaj mocowania. 
Odp. 
Szyldy informacyjne w formie prostokątnych elementów wykonanych np. z tworzywa 
sztucznego transparentnego (np. pleksa) z naklejonymi (lub wytrasowanymi) literami 
tworzącymi nazwę. Szyld przykręcony do podłoża w sposób trwały, z możliwością 
demontażu. Litery napisu – wielkie, drukowane o wysokości co najmniej 12 cm., w kolorze 
kontrastującym z podłożem. Miejsce mocowania do uzgodnienia. 
Pyt.10. 
Prosimy o udostępnienie oczekiwanych parametrów zabudowy lady recepcji. 
Odp. 
Zabudowa lady recepcji w formie  okładzin marmuro podobnych, wyłącznie od frontu oraz 
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obu boków (nie dotyczy lady). Wysokość do lady recepcji ok. 1,20 m. Należy uwzględnić 
półeczkę znajdująca na wysokości ok. 0,70 m od powierzchni podłogi.   
  
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 
          
 


