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Rzeszów, dnia 24.03.2020 r. 

Znak sprawy: AG-270-1-2020 

 

Pytania i odpowiedzi, zmiana treści SIWZ  

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na usługę pod nazwą „Wykonanie kompleksowej wielobranżowej 

dokumentacji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej przebudowy budynku Teatru im. Wandy 

Siemaszkowej w Rzeszowie na potrzeby dostosowania go do obecnie obowiązujących przepisów 

przeciwpożarowych z uwzględnieniem poprawy funkcjonalności, wraz ze świadczeniem nadzoru 

autorskiego”  

 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 

publicznych (DzU z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „Ustawą” przedstawia poniżej informacje o pytaniach 

Wykonawców odnoszących się do treści SIWZ dotyczącej ww. postępowania oraz odpowiedzi na nie. 

 
Pytanie nr 1: 
Jaki zakres obejmuje projekt? 
Co to znaczy “...z uwzględnieniem poprawy funkcjonalności...? 
Jakiego obszaru to dotyczy? Całego Teatru? 
Czy tylko zakresu opracowania dostosowania Teatru do ppoz? 
Czy wymagane są w salach prace projektowe z zakresu technologii teatralnej, akustyki? 
 

Odpowiedź: 
Zakres wykonania dokumentacji projektowej został określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym 
Załącznik nr 1 do SIWZ (dalej „OPZ”), w Części IV pkt. 2 (Szczegółowy opis wymagań w stosunku do poszczególnych 
Etapów). Wymagania w stosunku do dokumentacji projektowej w zakresie poprawy funkcjonalności zostały 
opisane w Części IV, pkt 2 ppkt 1 lit. c) OPZ. 
 
 

Pytanie nr 2: 
§ 2 opisuje przeznaczenie projektu, jak to się ma do stwierdzenia § 7 pkt3 ppkt 4 
“...zwielokrotnienia na dowolne cele...” który zapis jest prawdziwy?  
 

Odpowiedź: 
Zapisy wskazane w pytaniu nie stoją ze sobą w sprzeczności. § 2 odnosi się do celu, w jakim Zamawiający zleca 
wykonanie dokumentacji projektowej, co narzuca formę w jakiej dokumentacja powinna być wykonana.  
§ 7 odnosi się do pól eksploatacji, na jakich Zamawiający będzie miał prawo użytkowania dokumentacji.  
W związku z powyższym oba zapisy są prawdziwe, jeden określa bowiem zakładane przeznaczenie i formę 
przedmiotu zamówienia a drugi uprawnienia Zamawiającego do jego eksploatacji. 
 

Pytanie nr 3: 
Do kiedy jestem związany umowa? Bezterminowo? 
 

Odpowiedź: 
Terminy wykonania poszczególnych Etapów dokumentacji projektowej zostały wskazane w Części V OPZ, 
natomiast terminy wynikające z odpowiedzialność za wady dokumentacji zostały opisane w § 9 ust. 2 wzoru 
umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ (dalej „Wzór umowy”). 
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Pytanie nr 4: 
§ 3 pkt 10 ppkt 2,3,4, dotyczy Dz.U.z 2013r poz.1129, gdzie znajdę pfu, w zestawie dokumentów nie odnalazłem. 
 

Odpowiedź: 
Wskazane w pytaniu odwołanie do Wzoru umowy, odnosi się do art. 31 ust. 1 oraz art. 33 ust.1 pkt. 1) Ustawy, 
które ma na celu wskazanie, za pomocą jakich dokumentów Zamawiający zobowiązany jest opisać przedmiot 
zamówienia i ustalić wartość zamówienia na roboty budowlane. Na podstawie powyższych wymagań, 
Zamawiający określił zakres przedmiotowego zamówienia, które obejmuje wykonanie takich elementów 
składowych dokumentacji projektowej jakimi są m.in.: 

− projekt wykonawczy,  

− specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 

− kosztorys inwestorski i przedmiar robót,  
i zastrzegł, że opracowania te winny być wykonane w zakresie i formie zgodnej z przywołanymi 
Rozporządzeniami. Tym samym, wskazane we Wzorze umowy odwołania odnoszą się do wymagań w stosunku 
do dokumentacji wykonywanej przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszego zamówienia.  

 
 

Pytanie nr 5: 
§ 3 pkt 10 ppkt 14 “...zamawiającego z chwilą przekazania Projektu przez Wykonawcę...” 
chciałbym zmienić na “...zamawiającego z chwilą zapłacenia za projekt Projektu przez Wykonawcę...” 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany w tym zakresie. 
 
 

Pytanie nr 6:  
§ 5 pkt 2 w związku z moim doświadczeniem zdobytym nad podobnym ale dużo większym projektem stwierdzam 
że nie został adekwatnie oceniony czas jaki jest potrzebny w takich projektach na koordynacje miedzy branżami, 
to musi być skonsultowane miedzy: 
-teatr 
-architektura 
-konstrukcja 
-instalacje wod kan 
-instalacje wentylacji 
-instalacje elektryczne 
-instalacje nisko prądowe 
-specjalista do zabezpieczeń ppoz 
-bhp 
-sanepid 
-konserwator 
-I trochę jednak technologii 
Każda z 12 pozycji ma i może mieć wpływ na pozostałych wiec omówić to z każdy wymienić informacje i zrobi 
korekty które później Teatr musi zaakceptować...40 dni... 
nie ma to nic wspólnego z ilością ludzi pracujących nad projektem, jest to proces którego nie da się oszczędzić  
i pochłania więcej czasu niż sam projekt, tym bardziej że Teatr żąda klauzuli dotyczącej koordynacji. 
40 dni na koncepcje razem z koordynacją miedzy branżową oraz koordynacje z Teatrem jest to mało 
prawdopodobne żeby dobrze zrobić koncepcje a później 50 dni na projekt budowlany to bardzo krótki 
czas który może wykonawcę wpędzić w kary umowne. 
Olbrzymie ryzyko. 
 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany terminów wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
 

Pytanie nr 7: 
§ 6 pkt 14 wiemy wszyscy ze nikt nie jest w stanie przewidzieć jakie żądania do dokumentacji może mieć urząd 
nawet jeśli ta jest zrobiona prawidłowo, miałem przypadek żądania podania dokumentacji niezgodny 
z przepisami, nie mogę ponosić odpowiedzialności za urząd. 
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Odpowiedź: 
W § 6 pkt 14 Wzoru umowy wskazano że „Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe 
wyłącznie z przyczyn leżących po stronie organów administracji odpowiedzialnych za wydanie wymaganych 
pozwoleń administracyjnych, odpowiada jednak za opóźnienie w przekazaniu organom niezbędnych 
dokumentów w celu uzyskania takich pozwoleń, a także za opóźnienia powstałe w wyniku stwierdzenia przez 
organy nieprawidłowości opracowań lub dokumentów przygotowywanych przez Wykonawcę”. 
 
 

Pytanie nr 8:  
§ 8 pkt 2 powinno być innej a nie tylko mniejszej to znaczy ze jak będzie 40 to nie zostanie to zapłacone? 
 

Odpowiedź:  
Zamawiający będzie rozliczał nadzory autorskie zgodnie z faktyczną ilością pobytów w ramach świadczonej usługi 
nadzoru autorskiego. W § 8 ust. 2 pkt 4 Wzoru umowy, zostanie określona zarówno suma całkowita, jak i wartość 
za jeden pobyt, służące do kalkulacji faktycznie należnego wynagrodzenia za świadczenie usługi nadzoru 
autorskiego. Na potrzeby postępowania, mając na uwadze, że zgodnie z przepisami Ustawy OPZ powinien być 
jednoznaczny Zamawiający założył, iż niezbędnych będzie 30 pobytów w ramach świadczenia usługi nadzoru 
autorskiego i na tyle, zgodnie z formularzem cenowym należy skalkulować ofertę. W przypadku wystąpienia 
sytuacji, w której okaże się, że niezbędna do prawidłowej realizacji robót budowlanych jest większa niż 30 ilość 
pobytów w ramach nadzoru autorskiego, do rozliczenia tej usługi zastosowanie będą miały obowiązujące w tym 
zakresie przepisy, w tym przepisy Ustawy. 
 
 

Pytanie nr 9:  
§ 10 pkt 3 ze względu na odległość 2 dni na nadzór to jest za małe wyprzedzenie. 
 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza zmiany w tym zakresie. Przywołany paragraf nie określa terminu wykonania nadzoru 
autorskiego a wskazuje sankcje za przekroczenie przez Wykonawcę uzgodnionego terminu wykonania usługi 
nadzoru. 
 
 

Pytanie nr 10: 
§ 13 pkt 2 ppkt 1 poz. 1.d w związku z sytuacja w kraju i na świecie ten punkt powinien być doprecyzowany 
szczególnie jeśli chodzi o terminy projektu. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany w tym zakresie. 
 
 

Pytanie nr 11:  
III. OPZ Proszę o weryfikacje pkt 3 i 6 jest błędna informacja. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje zmiany w treści Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ (dalej 

„OPZ”), w Części III pkt 3 oraz pkt 6, treść tych punktów otrzymuje następujące brzmienie: 

Pkt 3 Dane techniczne budynku Dużej Sceny: 

− wymiary 24,0 x 53,65 m  

− powierzchnia zabudowy 1 142 m 2  

− powierzchnia użytkowa 2 909,65 m2   

− kubatura 17 744,00 m3  

− ilość kondygnacji 4 

Pkt 6 Dane techniczne budynku Małej Sceny: 

− wymiary 13,05 m x 18,80 m 

− powierzchnia zabudowy 314,10 m2 

− powierzchnia użytkowa 716,40 m2  

− kubatura 4 082,00 m3 
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− ilość kondygnacji 4  

 

Pytanie nr 12: 
IV OPZ. Pkt 2 ppkt 1, poz. i oraz ii,.v, czy zlecenie wymaga projektanta technologii teatralnej? 
 

Odpowiedź:  
Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdział IV pkt 1 ppkt 2), Zamawiający nie wymaga zatrudnienia projektanta technologii 
teatralnej.  

 
 
Pytanie nr 13: 
OPZ pkt 4 ponownie jest referencja do PFU którego nie mam. 

 
Odpowiedź: 
Vide odpowiedź na pytanie nr 4.  
 
 

Pytanie nr 14: 
Pkt 2 ppkt 2 poz i proszę pamiętać o uzgodnieniach i ewentualnych odstępstwach szczególnie bhp, 
sanepid, to też trwa a bez tego nie skończymy projektu bo nie wiemy jakie są zalecenia. 
– ppoz 
– bhp 
– sanepid 
– konserwator ( bez zaleceń konserwatora narażamy się na tygodniowe czekanie) 
myślę że nie będzie dobrym pomysłem dać projekt budowlany i poprosić o decyzje to może zamienić się 
w poprawki i negocjacje (tygodnie jeśli chodzi o czas) 
– bez powyższych nie będzie projekt rozpatrywany w sprawie pozwolenia na budowę 
 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie może odnieść się do powyższej treści z uwagi na brak postawienia konkretnego pytania. 
 
 

Pytanie nr 15: 
V. OPZ terminy, proszę o wyjaśnienie ilości dni w Etapie IV który ma 150 i 180 dni, o jaki zakres prac chodzi 
i z czego wynika ta różnica? 
 

Odpowiedź:  
W Części IV pkt 2 ppkt 4) OPZ, opisano planowany harmonogram realizacji robót budowlanych w oparciu 

o dokumentację projektową i wskazano, że w latach 2020-2021 będzie realizowane wykonanie robót, które 

z uwagi na swoją specyfikę i zakres nie będą powodowały konieczności wstrzymania prowadzenia działalności 

statutowej Zamawiającego. Na potrzeby zrealizowania zakresu robót budowlanych w 2020 roku, Zamawiający 

oczekuje odrębnego opracowania (części projektu wykonawczego), które winno być wykonane w terminie 150 

dni od daty zawarcia umowy. Pozostały zakres projektu wykonawczego winien być wykonany w terminie 180 dni 

od daty zawarcia umowy. Dokładny zakres projektu wykonawczego, w oparciu o który Zamawiający przeprowadzi 

roboty budowlane w 2020 roku, zostanie omówiony z Wykonawcą w trybie roboczym. 

 
 

Pytanie nr 16: 
czy suma 144 tys EUR to jest suma netto?  
 

Odpowiedź: 
Wartość zamówienia zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy jest wartością bez podatku od towarów i usług. 

 

Pytanie nr 17: 
Rozdz. III, pkt 7. termin wykonania zamówienia 31.12.2021 czy to jest termin ważności umowy? 
Czy to termin skończenia wszystkich prac budowlanych? 
Czy to termin zamknięcia projektu z umowy? 
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Odpowiedź: 
Vide odpowiedź na pytanie nr 3.  
 
 

Pytanie nr 18:  
Uwaga dotycząca pandemii w PL w EU i na świecie: 
W umowie powinien być zapis odnośnie nieprzewidywalnej sytuacji związanej z pandemia koronawirusa która 
może utrudnić bądź uniemożliwić prace zespołu projektowego a terminy będą trudne do określenia. 
W zespole będzie około 20-25 osób. Biorąc pod uwagę przewidywania 80% może się zarazić z tego 2% umrze. 
Możemy mieć kłopot żeby znaleźć zastępstwo i dotrzymać terminów. 
W takiej losowej sytuacji nie chce stracić płatności w karach umownych. 
Osobiście jestem w grupie najwyższego ryzyka i odbywam w tej chwili 2 tyg kwarantanny zapobiegawczo. 

 

Odpowiedź: 
W takim przypadku zastosowanie będzie mieć § 13 ust. 2 pkt 1 lit. d. 
 
 

Pytanie nr 19  
Czy jest decyzja lokalizacyjna jako podstawa złożenia PB do urzędu. 
Warunki przylaczeniowe od gestorow sieci. 
Mapka do celow projektowych. 
Zalecenia konserwatorskie czy sa jakiekolwiek.   
 

Odpowiedź:  
W przedmiotowym  zamówieniu nie jest potrzebna decyzja lokalizacyjna oraz mapa do celów projektowych 
ponieważ projekt dotyczy istniejącego obiektu, w którym zakres dokumentacji projektowej nie wychodzi poza 
obecny obrys budynku.  
Zamawiający obecnie nie posiada wiedzy o tym, że do realizacji przedmiotu są niezbędne warunki 
przyłączeniowe.  
W zakresie zaleceń konserwatorskich Zamawiający posiada uzgodnioną ekspertyzę ppoż z Podkarpackim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 
 
 

W wyniku odpowiedzi na powyższe pytania, na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy, zmianie ulega 

treść SIWZ zgodnie z treścią odpowiedzi powyżej. 

 
Powyższe pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców 

ubiegających się o udzielenie powyższego zamówienia. 

 
 
 

                                                                                              


