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Ducha Świętego 
ul. Schinzla 13 
27-600 Sandomierz 
 

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na Budowę lądowiska dla śmigłowców na potrzeby Szpi-

talnego Oddziału Ratunkowego, znak PN/19/2015 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowa-
dzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę lądowiska dla 
śmigłowców na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, znak 
PN/19/2015 

 
Do Zamawiającego w dniu 01.07.2015 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. 
sprawy o treści następującej: 
 

Pytania 
 
1. Oferent zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści wzoru umowy 

w następującym zakresie: 
W związku z zapisem § 1 ust 1 pkt b) wzoru umowy, Oferent zwraca się z 
zapytaniem do Zamawiającego dotyczącym sytuacji, gdy z przyczyn nieza-
leżnych od Wykonawcy uzyskanie w imieniu Zamawiającego odpowiednich 
opinii i decyzji administracyjnych umożliwiających realizację przedmiotu 
zamówienia i jego odbiór do użytkowania, w tym m.in. sporządzenie doku-
mentacji ewidencyjnej lądowiska, w szczególności złożenie i zaakceptowa-
nie dokumentacji w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, uzyskanie pozy-
tywnej opinii i zarejestrowanie lądowiska w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego 
nie będzie możliwe w czasie wyznaczonym przez Zamawiającego na wyko-
nanie przedmiotowego zamówienia? Czy wówczas Wykonawca i Zamawia-
jący podpiszą aneks terminowy do umowy, wydłużający czas realizacji prac 
Wykonawcy o czas opóźnienie danych organów administracyjnych?  W celu 
wyeliminowania takich wątpliwości Oferent zwraca się do Zamawiającego z 
wnioskiem o wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości wydłużenia 
wprost terminów realizacji umowy, gdy procedury administracyjne się wy-
dłużają z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.  
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisu § 9 ust 2  

wzoru Umowy poprzez dodanie na końcu zapisu jako poniżej? 
Propozycja zapisu: 

W przypadku nieuzasadnionego nie przystąpienia przez Zamawiającego do 



odbiorów w powyższym terminie, Wykonawca jest uprawniony, po bezsku-
tecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego Zamawiającemu na 
odbiór przez Wykonawcę, do jednostronnego sporządzenia danego proto-
kołu odbioru ze skutkiem dla Zamawiającego. 
3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do § 9 do procedury odbio-

rowej kolejnego ust nr 7 wprowadzającego możliwość sporządzenia od-
bioru warunkowego z wadami nieistotnymi, a mianowicie, że gdy 
Przedmiot Umowy nadaje się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem 
i zawiera jedynie wady nieistotne, wówczas, Zamawiający dokona wa-
runkowego odbioru z uwagami, wyznaczając jednocześnie Wykonawcy  
termin na ich usunięcie? 

4. Oferent zwraca uwagę, że obecna forma kar umownych opisanych w § 
11 wzoru umowy ust 1 pkt. d) jest niezgodna z ogólnymi zasadami k. 
cywilnego i zobowiązań umownych, a w szczególności z art. 471 k.c. i 
476 k.c. Obecny zapis § 31 ust 1 pkt a i b wzoru Umowy prowadzi do na-
ruszenia art 56 i art. 353¹ kodeksu cywilnego oraz 484 § 2 k.c., art. 491 § 
2 k.c. jak i art. 494 k.c. w związku z art. 14 oraz art. 139 ust. 1 Ustawy 
Pzp. Proponowany przez Zamawiającego zapis o karach umownych za 
opóźnienie prowadzi de facto do rozszerzenia odpowiedzialności na 
Wykonawcę za wszelkie okoliczności powodujące zmiany terminów re-
alizacji, co powoduje brak możliwości oceny ryzyka związanego z umo-
wą, co przedkłada się na niemożność oszacowania ceny oferty. Wobec 
powyższego czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 11 ust 1 
pkt d) wzoru Umowy poprzez zastąpienie określenia „opóźnienia” we 
wszystkich opisanych w przedmiotowym ustępie karach umownych na 
karę za wstąpienie „opóźnienie z przyczyn zależnych od Wykonawcy”?  

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w § 11 wzoru umowy poprzez 
wprowadzenie zapisu o karze umownej na korzyść Wykonawcy, gdy 
Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonaw-
cy?: 

Propozycja zapisu: 

W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po Stronie Zama-
wiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy poniesione i udokumentowane 
przez Wykonawcę koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz 
karę umowną w wysokości 10% Wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 
ust.1.  
6. Oferent zwraca uwagę, że we wzorze umowy brak jest łącznego limitu 

kar. Limit taki pozwoli na oszacowanie ryzyka dla Wykonawcy związa-
nego z realizacją przedmiotowej umowy a tym samym na możliwość za-
oferowania konkurencyjnej ceny oferty. Ponadto Zamawiający w ust 2 
par. 11 wzoru umowy ustanawia prawa do dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego w przypadku, gdy poniesiona szkoda jest wyższa niż na-



liczone kary umowne. Czy w związku z tym Zamawiający wyraża zgodę 
na wprowadzenie w § 11  wzoru umowy ogólnego limitu kar do wartości 
20 % łącznego wynagrodzenia dla Wykonawcy określonego w Umowie? 

7. Oferent wnosi o ograniczenie odszkodowania do wysokości rzeczywiście 
powstałej (faktycznie wyrządzonej) straty w razie ewentualnego naru-
szenia warunków umowy. W granicach określonych w umowie Wyko-
nawca  będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą za normalne 
następstwa swoich zachowań, ale z ograniczeniem jego odpowiedzialno-
ści do poniesionej przez Zamawiającego straty (szkody), z wyłączeniem 
utraconych korzyści. Przepis art. 361 § 2 k.c., pozwala stronom umowy 
określić reguły przypisania odpowiedzialności za szkodę i zakres obo-
wiązku jej naprawienia. Zaproponowany przez Oferenta zapis ma na celu 
zrównoważenie interesów stron umowy w myśl zasady, iż celem odpo-
wiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacenie strony poszkodo-
wanej, lecz wyłącznie usunięcie uszczerbku wywołanego określonym 
zdarzeniem. Dodatkowo przedmiotowy zapis pozwala precyzyjniej okre-
ślić ryzyka i ewentualne koszty finansowe, które bierze na siebie wyko-
nawca w związku z zawarciem umowy. Czy zatem Zamawiający wyraża 
zgodę na ograniczenie odpowiedzialności §11 ust 2 wzoru Umowy  
w poniższy sposób?: 

Propozycja zapisu: 

Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna Wykonawca bę-
dzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu odszkodowania uzupełniają-
cego pokrywającego w całości poniesioną szkodę rzeczywistą do wartości 
łącznego wynagrodzenia brutto należnego wykonawcy z tytułu realizacji 
niniejszej Umowy.  
8. Czy Zamawiający zgadza się na dopisanie do §14 wzoru Umowy kolejne-

go ust. ustanawiającego prawo dla Wykonawcy do odstąpienia od Umo-
wy, gdy Zamawiający jest w zwłoce z zapłatą należnego Wykonawcy wy-
nagrodzenia o ponad 30 dni i pomimo pisemnego wezwania do zapłaty 
nie uregulował należności dla Wykonawcy? 

9. Czy Zamawiający zgadza się na wydłużenie terminu na przedłożenie 
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy wskazanego 
w §16 ust 1 wzoru Umowy, na 14 dni od podpisania umowy przez stro-
ny?  

10. Prosimy o potwierdzenie, że  załączony plik o nazwie 
1A10_SAN_ES0x_schematy-PBW_ES02_ARK1_5 jest czystą kartką z 
projektu i nie zawiera żadnych schematów. 

11. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zainstalowania w 
kontenerze jednostki UPS dla świateł i pomocy nawigacyjnych z cza-
sem podtrzymania 15 min. 

12. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, z której rozdzielni w budynku 



szpitala należy zasilić rozdzielnicę RGL w kontenerze. 
13. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, z której rozdzielni w budynku 

szpitala należy zasilić rozdzielnicę ROP w kontenerze. 
14. Prosimy o wyjaśnienie, na czym ma polegać rozbudowa rozdzielnicy 

głównej nN (poz. 20 w przedmiarze branży elektrycznej). 
15. Prosimy o wskazanie prawidłowej liczby opraw projektorowych PRT3. 

W przedmiarze robót elektrycznych jest ich 6, natomiast na planie rys. 
E01 części elektrycznej jest ich 8. 

16. Prosimy o wskazanie, ile powinno być słupów oświetleniowych o wy-
sokości 3m. Według przedmiaru robót elektrycznych jest ich 12, nato-
miast na planie rys. E01 części elektrycznej jest ich 16. 

17. Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób należy pomalować aluminiowe 
słupy oświetleniowe o wysokości 3m? (poz. 11 w przedmiarze branży 
elektrycznej) 

18. Prosimy o wskazanie, gdzie należy zamontować 17 szt. opraw prze-
szkodowych LEDEO. Na planie projektu zagospodarowania terenu po-
kazane są 2 oprawy przeszkodowe na budynku F szpitala. 

19. Prosimy o wyjaśnienie z której rozdzielnicy mają być zasilane oprawy 
przeszkodowe, ponieważ obwody opraw przeszkodowych znajdują się 
w RGL oraz w ROP. 

20. Prosimy o wyjaśnienie, w której pozycji przedmiarowej znajduję się 
projektowana tablica oświetlenia przeszkodowego ROP? 

21. Prosimy o wskazanie, gdzie należy zbudować złącze kablowe (poz. 22 
w przedmiarze branży elektrycznej). 

22. Prosimy o wyjaśnienie do zasilania jakiego odbioru jest przewidziany 
kabel YKY 5x16 w ilości 500m w przedmiarze robót elektrycznych poz. 
40? W projekcie elektrycznym nie występuję taki kabel. 

23. Prosimy o wyjaśnienie do zasilania jakiego odbioru jest przewidziany 
kabel YKY 5x10 w ilości 227m w przedmiarze robót elektrycznych poz. 
41? W projekcie elektrycznym nie występuje taki kabel. 

24. W której pozycji przedmiaru należy wycenić kabel YKY 5x25mm2, któ-
ry przewidziany jest do zasilania rozdzielni RGL i ROP? 

25. Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej obejmującej swo-
im zakresem projektowaną kanalizację kablową.  

26. Prosimy o wskazanie w projekcie gdzie należy wybudować studnie ka-
blowe SKR-1 oraz studnie energetyczne, które są umieszczone w 
przedmiarze elektrycznym w poz. 49 i 50? 

27. Prosimy o wyjaśnienie do jakiego połączenia należy wykorzystać kabel 
telekomunikacyjny XzTKMXpw. 5x2x0,5 w ilości 180m w przedmiarze 
robót elektrycznych poz. 52? W projekcie elektrycznym nie występuję 
taki kabel. 

28. W której pozycji przedmiaru należy wycenić kabel światłowodowy, 



który przewidziany jest do podłączenia sygnału z systemu CCTV? 
29. Prosimy o udostępnienie projektów obejmujących swoim zakresem 

remont wartowni. 
30. Prosimy o wyjaśnienie gdzie należy ułożyć kabel UTP w ilości 1200m? 

Należy przy tym pamiętać, że długość linii kablowej dla kabla UTP wy-
nosi maksymalnie 100mb. 

31. Prosimy o potwierdzenie, że kamery systemu CCTV powinny być wy-
posażone w grzałki i być zasilone z rozdzielnicy zlokalizowanej w kon-
tenerze przy lądowisku. 

32. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach niniejszego postępowania nale-
ży również wymienić Wskaźnik Kierunku Wiatru, który znajduje się na 
dachu budynku F, na wskaźnik wyposażony  w oświetlenie projekto-
rowe oraz przeszkodowe. 

 

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 02.07.2015 r.: 
 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 01.07.2015 r. Szpital Specjali-

styczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, 
że: 
1) Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią § 15 ust. 1 pkt. 3) projektu 
umowy dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji robót w uza-
sadnionych przypadkach nie wynikających z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, 
2) Zamawiający informuje, że pytanie jest bezprzedmiotowe, ponieważ § 9 
ust. 2 projektu umowy zawiera proponowany zapis, 
3) Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią  § 9 ust. 3 pkt. a) projektu 
umowy, w przypadku wad nadających się do usunięcia, umożliwiających 
użytkowanie przedmiotu umowy – Zamawiający dokona odbioru i wyzna-
czy termin na usunięcie wad, 
4) Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu zawartego w § 11 ust. 1 
pkt. d) projektu umowy poprzez zastąpienie określenia „opóźnienia” zapi-
sem „opóźnienie z przyczyn zależnych od Wykonawcy”, 
5) Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w § 11 projektu umowy,  po-
przez wprowadzenie zapisu o karze umownej na korzyść Wykonawcy, gdy 
Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
6) Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w § 11 projektu umo-
wy ogólnego limitu kar do wartości 20% łącznego wynagrodzenia dla Wy-
konawcy, 
7) Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie odpowiedzialności 
przewidzianej w § 11 ust. 2 projektu umowy, 
8) Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w § 14 projektu umo-
wy zapisu ustanawiającego prawo dla Wykonawcy do odstąpienia od umo-



wy, gdy Zamawiający jest w zwłoce z zapłatą należnego Wykonawcy wyna-
grodzenia o ponad 30 dni, 
9) Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu na przedłożenie 
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na 14 dni od 
daty podpisania umowy, 
10) Zamawiający informuje, że załączony plik o nazwie 
1A10_SAN_ES0x_schematy-PBW_ES02_ARK1_5 jest czystą kartką i nie za-
wiera żadnych schematów, zarówno w wersji papierowej jak i elektronicz-
nej, 
11) Zamawiający informuje, że zgodnie z projektem wymaga zainstalowa-
nia jednostki UPS dla świateł i pomocy nawigacyjnych z czasem podtrzy-
mania 15 min., 
12) Zamawiający informuje, że rozdzielnicę RGL zlokalizowaną w kontene-
rze należy zasilić z rozdzielnicy rejonowej usytuowanej w Budynku „F” 
Przychodnie Specjalistyczne, 
13) Zamawiający informuje, że rozdzielnicę ROP w kontenerze należy zasi-
lić z rozdzielnicy rejonowej nN usytuowanej w Budynku „F” Przychodnie 
Specjalistyczne, 
14) Zamawiający informuje, że rozbudowa rozdzielnicy głównej (rejonowej 
nN w Budynku „F” Przychodnie Specjalistyczne), poz. 20 w przedmiarze 
branży elektrycznej polegać będzie na zabudowaniu pola odpływowego w 
rozdzielnicy rejonowej nN dla zasilania rozdzielnicy RGL,  
15)Zamawiający informuje, że w kosztorysie ofertowym należy przyjąć 
liczbę opraw PRT3 zgodnie z załączonym przedmiarem robót elektrycz-
nych, 
16) Zamawiający informuje, że w kosztorysie ofertowym należy przyjąć 
ilość słupów oświetleniowych o wysokości 3m zgodnie z załączonym 
przedmiarem robót elektrycznych, 
17) Zamawiający informuje, że nie należy malować aluminiowych słupów 
oświetleniowych o wysokości 3m, ponadto informuje, że nie należy 
uwzględniać w kosztorysie branży elektrycznej poz. 11 przedmiaru robót 
elektrycznych, 
18) Zamawiający informuje, że w kosztorysie ofertowym robót elektrycz-
nych należy uwzględnić montaż 17 szt. opraw przeszkodowych LEDEO, 
19) Zamawiający informuje, że w kosztorysie ofertowym robót elektrycz-
nych należy wycenić tylko rozdzielnice RGL, 
20) Zamawiający informuje, że w kosztorysie ofertowym robót elektrycz-
nych nie należy uwzględniać rozdzielnicy ROP, 
21) Zamawiający informuje, że złącze kablowe ZKP z poz. 22 przedmiaru 
robót elektrycznych należy zbudować przy kontenerze, 



22) Zamawiający informuje, że kabel YKY 5x16 w ilości 500m (poz. 40 
przedmiaru robót elektrycznych) przewidziany jest do zasilania kontenera 
z rozdzielnicy rejonowej nN usytuowanej w Budynku „F”, 
23) Zamawiający informuje, że kabel YKY 5x10 w ilości 227m (poz. 41 
przedmiaru robót elektrycznych) przewidziany jest do zasilania słupów 
oświetleniowych o wysokości 3m, 
24) Zamawiający informuje, że do zasilania rozdzielnicy RGL przewidziany 
jest kabel YKY 5x16mm2 wyszczególniony w poz. 40 przedmiaru robót elek-
trycznych, 
25) Zamawiający informuje, że projekt kanalizacji kablowej zostanie udo-
stępniony Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa na budowę 
lądowiska. Na etapie składania ofert należy w kosztorysie ofertowym robót 
elektrycznych uwzględnić pozycje załączonego przedmiaru robót, 
26) Zamawiający informuje, że projekt zostanie udostępniony Wykonawcy, 
z którym zostanie podpisana umowa na budowę lądowiska. Na etapie skła-
dania ofert należy w kosztorysie ofertowym robót elektrycznych uwzględ-
nić pozycje załączonego przedmiaru robót, 
27) Zamawiający informuje, że Wykonawca w poz. 52 przedmiaru robót 
elektrycznych, powinien wycenić w kosztorysie ofertowym robót elek-
trycznych kabel łączący rozdzielnię lądowiska RGL z panelem sterującym w 
SOR. Rodzaj kabla zależy od producenta zaoferowanego systemu oświetle-
nia nawigacyjnego, 
28) Zamawiający informuje, że kabel światłowodowy należy wycenić w 
kosztorysie ofertowym robót elektrycznych  w poz. 69, zgodnie z załączo-
nym  przedmiarem robót elektrycznych, 
29) Zamawiający informuje, że projekt remontu wartowni zostanie udo-
stępniony Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa na budowę 
lądowiska. Na etapie składania ofert należy w kosztorysie ofertowym robót 
elektrycznych uwzględnić pozycje załączonego przedmiaru robót, 
30) Zamawiający informuje, że kabel UTP w ilości 1200m przewidziany jest 
dla systemu telewizji CCTV i kamer IP, 
31) Zamawiający wymaga, aby system kamer CCTV był przystosowany do 
pracy w zakresie temperatur -30°C do +50°C, 
32) Zamawiający wymaga wymiany Wskaźnika Kierunku Wiatru na dachu 
Budynku „F” oraz montażu drugiego Wskaźnika Kierunku Wiatru uwzględ-
nionego w projekcie. W związku z tym należy ilość Wskaźników Kierunku 
Wiatru z poz. 5 d.1 przedmiaru robót elektrycznych  zwiększyć na 2 sztuki. 

 


