
 

 

 

Świecie, 17.11.2022 

 

 

Województwo Kujawsko – Pomorskie 

Plac Teatralny 2 

87-100 Toruń 

reprezentowane przez:      nr sprawy ZPKnDW 37.8.2022 

Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą 

ul. Sądowa 5  

86-100 Świecie n.W.  

 

 

 

 

WYJAŚNIENIA  TREŚCI SWZ 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie robót 

budowlanych polegających na modernizacji zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby 

ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe wraz z 

czynną ochroną przyrody na obszarze NATURA 2000” 

 

Zamawiający udziela wyjaśnień treści swz w następującym zakresie:  

 

 

Pytanie nr 1  

 

 (…) „Przechodząc do meritum przedmiotowego wniosku wskazuję, iż co prawda Zamówienie będzie 

realizowane przez okres krótszy niż 12 miesięcy, jednak nie można zapominać, co w ocenie 

Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest uwzględnić w ramach prowadzonego Postepowania, iż 

zgodnie z brzmieniem art. 44 obowiązującej ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych 

ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, umowa, której 

przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, 

zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego 

wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. 

Mając na uwadze, że w ramach prowadzonego Postępowania, umowa ws zamówienia publicznego 

będzie zawarta na okres powyżej 6 m – cy (zgodnie z pkt. VI SWZ, wykonawca zobowiązany jest 

zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 38 tygodni od daty zawarcia umowy) zwracamy się z 

wnioskiem o wprowadzenie do projektu umowy, postanowień w zakresie obowiązkowej zmiany 

wynagrodzenia wykonawcy w przypadku wystąpienia ponadnormatywnego wzrostu cen. Poniżej treść 

proponowanej klauzuli waloryzacyjnej:  

§ [•] Waloryzacja wynagrodzenia 

Kwoty płatne Wykonawcy będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen zgodnie z 

postanowieniami poniższego ustępu:  



 

1. W przypadku zmiany (wzrostu lub obniżenia) poziomu wskaźników kwartalnych średnich cen 

robocizny, materiałów, sprzętu, transportu, kosztów pośrednich lub kosztów zakupu publikowanych w 

wydawnictwie „SEKOCENBUD” dla województwa kujawsko-pomorskiego, według wskaźników 

kwartalnych ostatnio publikowanych (tj. na dzień składania wniosku o zmianę Umowy) o (+) (-) 3%.  

2. Zmiana wskaźników, na poziomie określonym powyżej, uprawnia Strony do żądania zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy w wysokości proporcjonalnej do 

wpływu zmian wskaźników na koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegółową kalkulację wraz z 

uzasadnieniem przedstawionym przez Wykonawcę) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

3. Zmiana wynagrodzenia ze względu na waloryzację, o której mowa w ust. 1 i 2 uważana będzie za 

wiążącą w sytuacji pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.  

4. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określa się na 90 dzień od daty 

zawarcia Umowy.  

5. Pierwsza zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić nie wcześniej niż po upływie pierwszych 

90 dni od daty zawarcia Umowy. Każda kolejna waloryzacja dokonywana będzie po upływie każdych 

kolejnych 90 dni. Zmiana waloryzacji wynagrodzenia następuje od dnia zmiany ceny materiałów lub 

kosztów, ujętych w kalkulacji przedstawionej przez Wykonawcę.  

6. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania 

postanowień niniejszego ust. wynosi 10% wartości łącznego Wynagrodzenia brutto Umowy.  

7. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 zgodnie z 

postanowieniami niniejszego postanowienia, na podstawie art. 439 ust. 5 ustawy p.z.p., Wykonawca 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, 

w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: - przedmiotem umowy są roboty 

budowlane lub usługi, - okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.  

8. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi 

powyżej, Wykonawca: - w terminie 14 dni od dnia wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 3 - przedłoży 

Zamawiającemu oświadczenie zawierające wykaz podwykonawców, których umowy spełniają warunki 

określone w lit. e wraz z wartościami zmiany wynagrodzeń podwykonawców oraz wskazaniem 

terminów zapłaty kwot zmiany wynagrodzenia podwykonawców; - w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego przekaże Zamawiającemu oświadczenie o uregulowaniu wynagrodzenia 

podwykonawcy z tytułu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w niniejszym postanowieniu umownym 

– pod rygorem naliczenia kary umownej.  

(…)” 

 

Odpowiedź:  

Przywołana przez Wykonawcę ustawa we wskazanym zakresie weszła w życie 10 listopada 2022 roku i 

nie ma zastosowania do postępowań wszczętych przed 10.11.2022 roku. Niniejsze postępowanie 

zostało wszczęte 9.11.2022 r.  

W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zapisy.  

Możliwe zmiany umowy przewidziano w załączonym do swz wzorze umowy.  

 

 

 



 

Pytanie nr 2  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelakimi wymaganymi prawem decyzjami 

administracyjnymi potrzebnymi do prawidłowej realizacji zamówienia, ważnymi przez cały okres 

realizacji zamówienia, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.  

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że dysponuje wszelakimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi 

potrzebnymi do prawidłowej realizacji zamówienia, ważnymi przez cały okres realizacji zamówienia,  

a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

 

 

Pytanie nr 3  

Prosimy o udostępnienie uzyskanego pozwolenia na budowę. 

Odpowiedź:  

Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę załączona jest 

załączniku nr 9 do SWZ - zał. 021 Decyzja PNB wraz ze zmiana. 

 

Pytanie nr 4  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelakimi wymaganymi prawem uzgodnieniami 

potrzebnymi do prawidłowej realizacji zamówienia, ważnymi przez cały okres realizacji zamówienia, a 

ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.  

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że dysponuje wszelakimi wymaganymi prawem uzgodnieniami potrzebnymi 

do prawidłowej realizacji zamówienia, ważnymi przez cały okres realizacji zamówienia, a ewentualne 

braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 5  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelakimi wymaganymi prawem zgodami, 

pozwoleniami i opiniami potrzebnymi do prawidłowej realizacji zamówienia, ważnymi przez cały okres 

realizacji zamówienia, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.  

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelakimi wymaganymi prawem zgodami, pozwoleniami i 

opiniami potrzebnymi do prawidłowej realizacji zamówienia, ważnymi przez cały okres realizacji 

zamówienia, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 6  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną 

potrzebną do wykonania zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan 

faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, a ewentualny brak w tym zakresie nie obciąża 

Wykonawcy.  

Odpowiedź:  

Zamawiający załączył całą dokumentację projektową i techniczną jaką dysponuje, niezbędną  

do określenia opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. Na podstawie tej dokumentacji 

Zamawiający uzyskał decyzję nr AB.6740.262.2018 z dnia 21.06.2018 r. zatwierdzającą projekt 



 

budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, która to decyzja stała się ostateczna w dniu 

22.06.2018 r. 

 

Pytanie nr 7 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane dla całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycją, a ewentualne braki w 

tym zakresie nie obciążają wykonawcy.  

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla 

całego terenu, na którym realizowana będzie inwestycja. 

 

Pytanie nr 8  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje dokumentacją z podpisami projektantów oraz 

osób sprawdzających. Do postępowania załączono wersje bez podpisów. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że posiada dokumentację projektową podpisaną przez projektantów oraz 

sprawdzających zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane, co zostało przedstawione  

w załączniku 003 PB - A - Opis techniczny - m.in. pierwsza strona projektu z podpisami projektantów 

oraz sprawdzających (opieczętowaną przez Starostwo Powiatowe w Grudziądzu).  

Do postępowania zostały załączone (w większości) rysunki w wersji cyfrowej (nie skan) w celu 

zwiększenia czytelności dokumentacji technicznej oraz ułatwienia jej dokładnego przedmiarowania. 

 

Pytanie nr 9 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuję podpisanymi oświadczeniami Projektantów oraz 

osób sprawdzających o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej. Do postępowania załączono wersje bez podpisów. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że na podstawie załączonej do postępowania dokumentacji projektowej 

uzyskał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenie na budowę, która to 

decyzja stała się ostateczną, co oznacza potwierdzenie przez organ (Starostwo Powiatowe  

w Grudziądzu) spełnienie wymogów ustawy Prawo Budowlane. 

 

Pytanie nr 10  

Czy zakres zamówienie obejmuję wycinkę drzew ?  

Odpowiedź:  

Na obecnym etapie dokonano wszelkich niezbędnych wycinek drzew (o których mowa w pkt 4  lit. a) 

opisu technicznego - zał. 001 PB - A PZT - Opis techniczny) będących w kolizji z planowaną inwestycją. 

 

Pytanie nr 11 

Czy zakres zamówienia obejmuję również dostawę wyposażenia?  

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że postępowaniem objęte jest wyposażenie niezbędne do użytkowania 

obiektu i uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie, tj. m.in. wyposażenie sanitarne takie jak 

umywalki, zlewy, miski ustępowane, grzejniki itp. wraz z armaturą przyłączeniową oraz regulacyjną, 



 

wyposażenie elektroinstalacyjne takie jak lampy, czujniki, regulatory itp. wraz ze źródłami światła, 

wyposażenia z dziedziny bezpieczeństwa pożarowego określonego w ekspertyzie p.poż. oraz 

wydanego na jej podstawie postanowienia KW PSP w Toruniu (m.in. gaśnic oraz instrukcji 

bezpieczeństwa pożarowego). Jednocześnie Zamawiający zaznacza, że przedmiotem postępowania nie 

jest dostawa wyposażenia meblowego, biurowego, kuchennego czy też łazienkowego (np. luster, 

podajników na mydło, śmietników). 

 

Pytanie nr 12  

Czy Zamawiający potwierdza, że roboty które zostały wykonane i odebrane oraz nie wchodzą w zakres 

zamówienia są kompletne: roboty fundamentowe, izolacje fundamentów, wszelkie rozbiórki i 

demontaże, wymiana stropu nad parterem oraz konstrukcja więźby dachowej ? 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że: roboty fundamentowe, izolacje fundamentów, rozbiórki i demontaże, 

wymiana stropu nad parterem, konstrukcja więźby dachowej; są kompletne i nie wchodzą w zakres 

zamówienia. 

  

Pytanie nr 13 

Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie wykonanej stolarki okiennej czy stolarkę należy wykonać 

od początku? Jeśli tak, to prosimy o podanie szczegółowe wskazanie zastrzeżeń do wykonanej stolarki.  

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami w tabeli "Roboty zewnętrzne wraz z zagospodarowaniem terenu" poz. 7 Opisu 

Przedmiotu Zamówienia stanowiącego zał. 1 do SWZ.  

 

Pytanie nr 14  

Czy Zamawiający dysponuję projektem technicznym stolarki okiennej i drzwiowej ?  

Odpowiedź:  

Zgodnie z załącznikiem "024 Dokumentacja konserwatorska 3-3.pdf". 

 

Pytanie nr 15 

Proszę o udostępnienie inwentaryzacji elementów stolarki bądź konstrukcji drewnianej zabytkowej 

zdemontowanej, która została przeznaczona do renowacji i ponownego wbudowania. Jednocześnie 

proszę o informację czy elementy te zostały w sposób należyty zabezpieczone ?  

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że nie dysponuje inną inwentaryzacją elementów stolarki bądź konstrukcji 

drewnianej, która została przeznaczona do renowacji i ponownego wbudowania poza dokumentami 

załączonymi do postępowania tj.: w Dokumentacji konserwatorskiej [...] m.in. w: 

− załączniku do postępowania pn. "024 Dokumentacja konserwatorska 3-3.pdf" w zakresie 

stolarki okiennej i drzwiowej wraz z rozrysowaniem szczegółowym elementów stolarki; 

− załączniku do odpowiedzi z dnia .... pn. "022 Dokumentacja konserwatorska 1-3 - REWIZJA.pdf" 

- np. fot. 244-269 dla schodów wewnętrznych drewnianych (elementy nie zostały rozmierzone 

rysunkowo). 

Zdemontowane elementy obecnie są składowane w budynku na kondygnacji parteru i nie zostały 

poddane dodatkowym zabiegom zabezpieczającym. 

 



 

Pytanie nr 16  

Czy w zakres zamówienia wchodzi wykonanie również odcinka drogi gminnej nr 040333c ?  

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że zakres zamówienia nie obejmuje wykonania odcinka drogi gminnej nr 

040333C. 

 

Pytanie nr 17 

Proszę o potwierdzenie iż przedmiotem zamówienia jest tylko i wyłącznie remont budynku 

oznaczonego nr 1 w dokumencie 005_PB_-_Dec._o_war._zab. na stronie 7, a budynek oznaczony nr 2 

jak i wszystkie pozostałe zabudowania nie wchodzą w zakres tego postępowania.  

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że budynek oznaczony jako nr 2 oraz pozostałe nieopisane zabudowania 

wyszczególnione w dokumencie 005_PB_-_Dec._o_war._zab. na stronie 7, nie stanowią zakresu 

przedmiotowego postępowania. 

 

Pytanie nr 18  

Czy przedmiotem zamówienia objęte są roboty związane z przydomową oczyszczalnią ścieków?  

Odpowiedź:  

Przydomowa oczyszczalnia ścieków nie stanowią zakresu przedmiotowego postępowania. 

 

Pytanie nr 19  

Czy Zamawiający dopuszcza wykonania podłogi z desek innych niż dębowe?  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 

 

Pytanie nr 20  

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podłogi z desek łączonych na długości?  

Odpowiedź:  

Zgodnie z opisem w "Części I Programu konserwatorskiego dla remontu budynku mieszkalnego  

w zagrodzie wiejskiej nr 39 w Dusocinie" (zał. 023 Dokumentacja konserwatorska 2-3) pkt 4.14 dla 

Wariantu I pkt 2 Poddasze, Zamawiający dopuszcza łączenie desek na długości zgodnie z zawartymi  

w tym punkcie wytycznymi. 

 

Pytanie nr 21  

Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie stropów łukowych w piwnicy?  

Odpowiedź:  

W zakresie przedmiotu zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących sklepienia 

łukowe w piwnicy w zakresie określonym w tabeli "Roboty wewnętrzne" pozycje 1-5 Opisu Przedmiotu 

Zamówienia (zał. 1 do SWZ), z uwzględnieniem uwagi nr 5 Decyzji nr ZN/117/2021 z dnia 05.05.2021 r. 

(zał. 007 PB - decyzje WUOZ) oraz Notatki służbowej ze spotkania z dnia 09.11.2020 r. przy 

jednoczesnym uwzględnieniu zapisów z Protokołu nr 2 do notatki służbowej z dnia 09.11.2020 r. 

dotyczącej tynkowania sklepień w pom. 3, 4 oraz 5 (zał. 029 Notatki służbowe z narad na budowie). 

 


