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Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na robotę budowlaną (modernizację) w budynku Biura Rzecznika Praw 

Obywatelskich (BRPO) przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie, poniżej przedstawiam treść złożonych 

pytań Wykonawcy wraz z odpowiedziami: 

 

Pytanie nr 1: 

 

„Wnosimy o zmianę warunków umowy dot. zapłaty wynagrodzenia. Zamawiający określił jedną 

płatność po zakończeniu robót. Z uwagi na dużą wartość inwestycji tj. kilka milionów, Wykonawca 

wnosi o częściowe zapłaty za wykonane prace raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym przedstawionym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego przed 

rozpoczęciem robót. W obecnym  brzmieniu zapisy umowne zmuszają Wykonawcę do kredytowania 

inwestycji, a wymogi SIWZ nie stawiają warunków dotyczących zdolności kredytowej bądź 

posiadanych środków na koncie.” 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków SIWZ. Zamawiający zauważa 

jednocześnie, że znaczącą część inwestycji stanowi dostawa urządzeń.  

  

Pytanie 2. 

 

„Prosimy o potwierdzenie, że w godzinach od 16-22 Wykonawca może wykonywać prace głośnie, 

zaś prace ciche będą możliwe do wykonania w pozostałym czasie.” 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający dopuszcza wykonywanie prac cichych poza określonymi w SIWZ godzinami, po 

każdorazowym, wcześniejszym, uzgodnieniu z Zamawiającym godzin i zakresu 

wykonywanych prac.  

 

  

             Warszawa, dnia 30 kwietnia 2018 r. 
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Pytanie nr 3: 

 

„Wnosimy o wydłużenie terminu realizacji robót do 6 miesięcy.”  

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ, wydłużając termin realizacji robót do 5 miesięcy.  

 

Pytanie nr 4: 

 

„Z uwagi na długi okres oczekiwania na ofertę od dostawców urządzeń wnosimy o wydłużenie 

terminu składania ofert do dnia 21 maja.”  

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 

          

    Mateusz Saczywko 


