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w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa konstrukcji budynku głównego stacji 
im. H. Arctowskiego” o wartości przekraczającej progi unijne 

 
Numer postępowania: BG-ARCTOWSKI PNU 07 22 
 

I. Zamawiający – Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, ul. A. Pawińskiego 5a, 02-106 
Warszawa, dalej jako: „Zamawiający”, działając w oparciu o art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), dalej jako: „Pzp”, niniejszym udziela 
wyjaśnień treści SWZ: 
 
 

1. Pytanie nr 1: 
Poszycie na elewacji wykonane jest z blachy miedzianej. Zgodnie ze specyfikacją montażu blachy na 
rąbek minimalny kąt nachylenia dachu to 5 %. W budynku miejscowo występuje nachylenie 3,5%. Co z 
utrzymaniem gwarancji na szczelność poszycia? 
 
Odpowiedź: 
Prace montażowe nie są przedmiotem niniejszego zamówienia. Prace montażowe Zamawiający zleci w 
ramach odrębnego zamówienia. 
Zamawiający wyjaśnia, że występujące nachylenie 3,5 % jest podyktowane specyficznymi warunkami 
architektonicznymi stanowiącymi o bryle budynku. W miejscach o takim nachyleniu należy przewidzieć 
w produkcji panelu elewacyjnego dodatkowe uszczelnienie za pomocą uszczelki rozprężnej oraz 
zgrzewanie szwów poszczególnych arkuszy blachy. 
 

2.  Pytanie nr 2: 
Konstrukcja drewniana 
Czy jest dopuszczalne przeprojektowanie połączenia narożnego ram z drewna klejonego w części 
łukowej o równoważnej wartości konstrukcyjnej? 
 

Komentarz: 

Przedmiotem pytania jest zmiana, która nie zmniejszy nośności, estetyki oraz geometrii. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza przeprojektowanie połączenia narożnego. W takiej sytuacji Wykonawca 
opracuje niezbędne obliczenia i rozwiązania projektowe i przedstawi je do uzgodnienia przez 
Projektanta i osoby koordynującej realizację umowy. W związku z powyższym, Zamawiający 
wprowadza zmianę do § 4 Wzoru umowy. 

 
 

3. Pytanie nr 3: 
Czy dopuszcza się rozdzielenie zadania na dwa etapy zakresowo-terminowe?  
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Etap 1 - dostawa konstrukcji i obudowy ze wstępnym częściowym montażem próbnym, 
Etap 2 dostawa pozostałych materiałów niezależnych elementów konstrukcyjnych wewnętrznych i 
wykończenia wnętrz: 
- ścianki działowe, szklane, obudowy wewnętrzne z płyt warstwowych;  
- materiały wykończenia podłóg,  
- balustrady wewnętrzne, winda elektryczna, drabina techniczna i elementy asekuracji na dachu. 
 
Komentarz: 
Przygotowanie realizacja produkcji elementów konstrukcji i obudowy jest procesem o dużej złożoności, 
wymaga zaangażowania, organizacji i koordynacji wielu dostawców i podwykonawców. Skutkuje to 
powstaniem licznych miejsc ryzyka w wielogałęziowym schemacie organizacyjnym, przy czym 
niedogodności (wynikające choćby z załamań łańcucha dostaw) jednego elementu wpływają na 
opóźnienia lub niemożność wykonania innych. Jest to niezwykle istotne przy realizacji o krótkim, 
nieprzekraczalnym terminie. 
Etapizacja jest nie tylko technicznie wykonalna. Przede wszystkim należy wskazać, że zakres robót 
wskazuje wyraźną granicę między proponowanymi etapami. 
Zadanie jednoetapowe, składające się jednocześnie z zakresu konstrukcji i obudowy wraz z interiorem i 
wykończeniem wewnętrznym, polegające na samej dostawie materiału do wbudowania może stworzyć 
problemy w trakcie wykańczania budynku, niemożliwe do przewidzenia na etapie prefabrykacji, które 
mogłyby zostać wyeliminowane dzięki proponowanej etapizacji. 
Założony, czas realizacji (1 rok) jest krótki i sugeruje się rozważenie jego wydłużenie. 
 
Odpowiedź: 
W zakresie zmian terminów realizacji umowy Zamawiający przewiduje zmiany umowy zgodnie z 
postanowieniami § 15 Wzoru umowy. 
 
4. Pytanie nr 4: 
 
Umowne warunki wykonania — płatność 
We Wzorze Umowy przedstawiono następujące warunki wynagrodzenia umownego odnosząc się do 
całkowitej ceny brutto podanej w ofercie:  
- po odbiorze Montażu Próbnego oraz po podpisaniu protokołu odbioru Montażu bez uwag — 30%, 
- po wykonaniu czynności, o których mowa w  § ust. 1 lit. a)-c) oraz lit.) oraz po podpisaniu przez 
Strony Ostatecznego Protokołu odbioru bez uwag - 60%, 
- zakończeniu przez osobę wymienioną w § ust. 1 lit. f) czynności określonych w Załączniku nr 1 do 
OPZ (pkt III. 5-6) oraz po stwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowości wykonania tych czynności 
— 10% 
Czy możliwa byłaby zmiana powyższych zapisów w następujący sposób: 
a) Wykreślenie z zapisów umowy sformułowania „bez uwag” i zastąpienia go zapisem „Odbioru 

pozytywnego”, 
b) Zmianę proporcjonalnego rozdziału wynagrodzenia na: 

- po podpisaniu umowy - 20%,  
- po odbiorze Montażu Próbnego oraz po podpisaniu protokołu odbioru Montażu bez uwag 30%, 
- po wykonaniu czynności, o których mowa w § ust. 1 lit. a)-c) oraz lit.) oraz po podpisaniu przez 
Strony Ostatecznego Protokołu odbioru z wynikiem pozytywnym 40%, 
- zakończeniu przez osobę wymienioną w § ust. 1 lit. f) oraz po stwierdzeniu przez Zamawiającego 
prawidłowości wykonania tych czynności — 10% 

 



 

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk 

Specyfikacja Warunków Zamówienia 

 

 

 

3 
 

 

 
Komentarz: 
a) Prawidłowe wykonanie prac, nawet obarczone nielicznymi usterkami (chociażby natury 

estetycznej) nie powinno być podstawą do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia, chyba, że są 
to usterki uniemożliwiające naprawę i zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie elementów. 

b) Wykonawca ponosi nieproporcjonalnie wysokie ryzyko, pokrywając już na samym początku 
koszty procesów organizacyjnych, materiałów, wykonawstwa, za które wynagrodzenie 
otrzyma w określonej części dopiero po wielu miesiącach prac, zwiększając koszty wykonania 
robót kosztami zabezpieczeń finansowych. A i to nie jest na gruncie umowy gwarantowane 
gdyż w przypadku nie zaakceptowania odbioru montażu próbnego wynagrodzenie 
Wykonawcy nie jest należne. Pozostaje wówczas ew. spór co do wynagrodzenia za wykonane 
prace na gruncie kodeksu cywilnego. Wydaje się zasadnym, by część z tych kosztów została 
już na tym etapie uwzględniona w umowie. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że wykonanie montażu próbnego Zamawiający będzie oceniał zgodnie z 
elementami występującymi w pkt.4.4 załącznika nr 3 do OPZ. Nieliczne usterki (np. natury estetycznej) 
nie będą podstawą do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia. 
Jednocześnie, Zamawiający informuje o zmianie umowy w § 3 ust. 4 pkt. 1 i 2 Wzoru umowy. 

 
5. Pytanie nr 5: 

Umowne warunki wykonania - terminy 
SWZ wskazuje następujące terminy wykonania, licząc od dnia podpisania umowy: 
- opracowanie projektu warsztatowego paneli elewacyjnych — 4 tygodnie, 
- wykonanie konstrukcji oraz materiałów wykończeniowych — 7 miesięcy,  
- dokonanie montażu próbnego — 4 miesiące. 
Czy możliwa byłaby zmiana powyższych zapisów w następujący sposób: 
- opracowanie projektu warsztatowego paneli elewacyjnych — 6 tygodni, 
- wykonanie konstrukcji oraz materiałów wykończeniowych — 10 miesięcy, 
- dokonanie montażu próbnego — 7 miesięcy. 

 
Komentarz: 
Przedstawione w SWZ terminy należy uznać za niezwykle krótkie, mając na uwagę skalą 
unikalność przedsięwzięcia, a także konieczność koordynacji wielu branż i dyscyplin. Należy wziąć 
pod uwagę wydłużony czas przygotowawczego procesu przed produkcją i montażem elementów. 
Liczne ogniwa procesu nie mogą zostać rozpoczęte przed wykonaniem prac przygotowawczych i 
organizacyjnych. 
Ponadto, mając na uwadze termin zgłoszenia ofert (14.09.2022) oraz termin montażu (od 1.1. 
1.2023), uwzględniając ponadto czas na podpisanie umowy oraz dostarczenie elementów na 
miejsce wbudowania, wydaje się, że 10-miesięczny okres na wykonania zadania pozostawia 
jeszcze znaczący margines bezpieczeństwa terminowego. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje o zmianie umowy w § 2 ust. 2 pkt. 1, 2 i 3 Wzoru umowy. 
 
6. Pytanie nr 6: 

Umowne warunki wykonania – zmiany wynagrodzenia, kary umowne, odstąpienie od umowy 



 

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk 

Specyfikacja Warunków Zamówienia 

 

 

 

4 
 

 

Chcielibyśmy zaproponować ograniczenie łącznej wysokości kar (§8 p.2) do 20% Wynagrodzenia 
brutto określonego w §3 ust. 1 pkt 1. 
 
Komentarz: 
Umowa przenosi na Wykonawcę całość ryzyka wynikającego z realizacji projektu którego w 
zdecydowanej większości nie jest autorem, o specyfice związanej z wysokim stopniem 
skomplikowania robót, innowacyjną technologią wymagającą opracowania nowatorskich rozwiązań 
technologicznych, krótkim terminem wykonania, możliwymi trudnościami logistycznymi lub 
zakłóceniami w łańcuchach dostaw. Ponadto nie wprowadza możliwości zmiany terminów w 
przypadku konieczności wykonania zmian w dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego (np. 
wskutek usterek projektowych) lub w wyniku opóźnień wynikających z częściowych odbiorów, nie 
wynikających z winy Wykonawcy lub wynikających z modyfikacji postulowanych przez 
Zamawiającego. Należy zwrócić uwagę, ze celem montażu próbnego zgodnie z załącznikiem nr 3 
do SWZ jest: 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania elementów konstrukcji, 
• sprawdzenia możliwości ich zespolenia, oraz nieprzewidzianych kolizji;  
• wypracowanie optymalnej kolejności montażu paneli obudowy, oraz weryfikacja ewentualnych 

kolizji.  
Oznacza to że już na etapie projektowania, założono, że projekt może mieć swoje niedoskonałości 
wymagające dodatkowych działań. Jako że trudno na tym etapie przewidzieć zakres i skalę tych 
działań, zasadne jest aby Wykonawca i Zamawiający mieli narzędzia umożliwiające rozwiązanie 
mogących pojawić się problemów. 
Mając na uwadze powyższe chcielibyśmy zaproponować rozwiązanie w Umowie, że w przypadku 
braku dokonania przez Zamawiającego odbioru o którym mowa w   §5 ust. 2 Stronom przysługuje 
prawo odstąpienia od umowy bez możliwości naliczenia jakichkolwiek kar umownych oraz bez 
możliwości dochodzenia jakichkolwiek dodatkowych odszkodowań. 
[Komentarz dotyczy również pytania 7, 8 i 9] 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje o zmianie umowy w § 8 ust. 2 Wzoru umowy. 
 
7. Pytanie nr 7: 

Umowne warunki wykonania – zmiany wynagrodzenia, kary umowne, odstąpienie od umowy 
Chcielibyśmy zaproponować wprowadzenie do Umowy następującego zapisu „Wykonawcy 
przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, w przypadkach, dokonania przez Zamawiającego 
zmian w projekcie skutkujących wzrostem kosztów po stronie Wykonawcy, których to Zamawiający 
nie zaakceptuje lub braku akceptacji przez Zamawiającego projektu wykonania paneli 
elewacyjnych. Wykonawcy w razie odstąpienia od Umowy z tego powodu przysługuje kara 
umowna w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 pkt 1 Umowy przy czym 
w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu braku akceptacji przez 
Zamawiającego projektu wykonania paneli elewacyjnych kara umowna Wykonawcy nie 
przysługuje” 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Wzoru umowy w zaproponowanym zakresie. 
Zamawiający wyjaśnia, że OPZ nie przewiduje zmian w Projekcie architektonicznym. Zmiany umowy 
Zamawiający przewiduje zgodnie z postanowieniami § 15 Wzoru umowy. Jednocześnie, Zamawiający 
informuje, że wprowadza zmianę do § 4 Wzoru umowy. 
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8. Pytanie nr 8: 

Umowne warunki wykonania – zmiany wynagrodzenia, kary umowne, odstąpienie od umowy 
Chcielibyśmy zaproponować również wprowadzenie do Umowy następującego zapisu „W 
przypadku braku dokonania przez Zamawiającego odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 2 Stronom 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez możliwości naliczenia jakichkolwiek kar umownych 
oraz bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek dodatkowych odszkodowań." 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Wzoru umowy. 
 
9. Pytanie nr 9: 

Umowne warunki wykonania – zmiany wynagrodzenia, kary umowne, odstąpienie od umowy 
Chcielibyśmy również zaproponować wprowadzenie zapisów umożlwiających zmianę 
wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia po Montażu próbnym przez Zamawiającego zmian 
które nie zostały uwzględnione w pierwotnym projekcie, a w przypadku niezaakceptowania nowych 
warunków finansowych przez Zamawiającego, przyznanie Wykonawcy oprócz zagwarantowania 
zapłaty należnego jej dotychczas wynagrodzenia zabezpieczyć należną karę umowną analogiczną 
do  § 8 ust. 1 pkt 5. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Wzoru umowy. 
 
10. Pytanie nr 10: 

Umowne warunki wykonania - nadzór autorski, akceptacje zmian 
Chcielibyśmy zaproponować wprowadzenie zapisu zapewnienia przez Zamawiającego nadzoru 
autorskiego i konieczności zapewnienia wprowadzenia poprawek w projekcie w przypadku 
wykrycia błędów projektowych w odgórnie określonym czasie. Wnosimy, by termin wykonania 
danego etapu prac został wydłużony o czas przeznaczony na wprowadzenie poprawek do projektu 
oraz dodatkowe 7 dni na ich recenzję przez Wykonawcę. 
 
Komentarz:  
Umowa nie przewiduje wadliwości projektu konstrukcyjnego oraz możliwości wprowadzania przez 
Zamawiającego zmian które nie były uwzględnione projekcie a ujawnią się po montażu próbnym. 
Nie umożliwia też płynnego wprowadzenia zmian wynikających z ograniczeń technologicznych 
Wykonawcy lub zakłóceń w łańcuchach dostaw, Wprowadzenie takich zapisów usprawni 
procedowanie i zwiększy gwarancję terminowego prawidłowego wykonania zamówienia. 
[Komentarz dotyczy również pytania 11] 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku konieczności nadzoru autorskiego Zamawiający będzie działał 
niezwłocznie. 

 
11. Pytanie nr 11: 

Umowne warunki wykonania - nadzór autorski, akceptacje zmian 
Chcielibyśmy zaproponować wprowadzenie zapisu zapewnienia przez Zamawiającego 
zaopiniowania i zaakceptowania zmian równoważnych, zaakceptowania zmian wynikających z 
technologii lub dostępności materiałów w ciągu 7 dni. W przeciwnym wypadku, termin wykonania 
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etapu prac powinien zostać wydłużony czas w trakcie którego nadzór autorski nie zaopiniował 
proponowanych modyfikacji. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku konieczności nadzoru autorskiego Zamawiający będzie działał 
niezwłocznie. 
 
 
II. Dodatkowo, działając w oparciu o art. 137 ust. 1 Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w 
następującym zakresie: 
 

 
1. w treści § 2 ust. 2 pkt. 1 Wzoru umowy wprowadza się następującą modyfikację: 

 
było: 
„1) opracowanie warsztatowego projektu wykonania paneli elewacyjnych, zawierającego 
szczegółowe rozkroje poszczególnych elementów i przedstawienie go do akceptacji 
Zamawiającego – 4 tygodnie od dnia zawarcia Umowy” 

 
jest: 
„1) opracowanie warsztatowego projektu wykonania paneli elewacyjnych, zawierającego 
szczegółowe rozkroje poszczególnych elementów i przedstawienie go do akceptacji 
Zamawiającego – 6 tygodni od dnia zawarcia Umowy” 
 

2. w treści § 2 ust. 2 pkt. 2 Wzoru umowy wprowadza się następującą modyfikację: 
 
było: 
„2) wykonanie Konstrukcji budynku Stacji – 7 miesięcy od dnia zawarcia Umowy” 

 
jest: 
„2) wykonanie Konstrukcji budynku Stacji – 8 miesięcy od dnia zawarcia Umowy” 
 

3. w treści § 2 ust. 2 pkt. 3 Wzoru umowy wprowadza się następującą modyfikację: 
 
było: 
„3) dokonanie Montażu próbnego – 4 miesiące od dnia zawarcia Umowy” 

 
jest: 
„3) dokonanie Montażu próbnego – 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy” 

 
4. w treści § 3 ust. 4 pkt. 1 Wzoru umowy wprowadza się następującą modyfikację: 

 
było: 
„1) 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w ust. 1 pkt 1 Umowy będzie wypłacone 
po odbiorze Montażu próbnego zgodnie z Projektem montażu próbnego, stanowiącym 
Załącznik nr 3 do OPZ, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. d) oraz po podpisaniu przez Protokołu 
odbioru Montażu próbnego bez uwag” 
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jest: 
„1) 40% wynagrodzenia umownego brutto określonego w ust. 1 pkt 1 Umowy będzie wypłacone 
po odbiorze Montażu próbnego zgodnie z Projektem montażu próbnego, stanowiącym 
Załącznik nr 3 do OPZ, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. d) oraz po podpisaniu przez Protokołu 
odbioru Montażu próbnego bez uwag” 

 
5. w treści § 3 ust. 4 pkt. 2 Wzoru umowy wprowadza się następującą modyfikację: 

 
było: 
„2) 60% wynagrodzenia umownego brutto określonego w ust. 1 pkt 1 Umowy będzie wypłacone 
po wykonaniu przez Wykonawcę czynności, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. a) – c) oraz lit. e) 
Umowy oraz po podpisaniu przez Strony Ostatecznego Protokołu odbioru bez uwag” 

 
jest: 
„2) 50% wynagrodzenia umownego brutto określonego w ust. 1 pkt 1 Umowy będzie wypłacone 
po wykonaniu przez Wykonawcę czynności, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. a) – c) oraz lit. e) 
Umowy oraz po podpisaniu przez Strony Ostatecznego Protokołu odbioru bez uwag” 

 
6. w treści § 4 Wzoru umowy wprowadza się modyfikację poprzez dodanie ust. 15 w § 4 Wzoru 

umowy w następującym brzmieniu: 
 
„15. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie nieistotnych zmian w Projekcie architektonicznym. 
W takim przypadku Wykonawca przygotuje rozwiązanie projektowe i opracuje niezbędne 
obliczenia i uzyska zgodę Projektanta oraz Zamawiającego, tj. osoby koordynującej realizację 
umowy, o którem mowa w § 16 ust. 1 Wzoru umowy.” 

 
7. w treści § 8 ust. 2 Wzoru umowy wprowadza się następującą modyfikację: 

 
było: 
„2.  Łączna wysokość kar, o których mowa w ust 1 pkt 1) – 6) nie może przekroczyć 30 % 
wartości Wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 pkt 1 Umowy.” 

 
jest: 
„2.  Łączna wysokość kar, o których mowa w ust 1 pkt 1) – 6) nie może przekroczyć 20 % 
wartości Wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 pkt 1 Umowy.” 
 

8. w treści § 15 ust. 2 pkt 1 Wzoru umowy wprowadza się następującą modyfikację: 
 

było: 
„1) Strony przewidują możliwość zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku wystąpienia 
niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak opady śniegu, deszczu, gradu, 
wystąpienia silnych wiatrów, niskiej temperatury, mgły, gołoledzi lub innych anomalii 
pogodowych, które skutkują obiektywnym brakiem możliwości realizowania Umowy w sposób 
zgodny obowiązującymi normami, przepisami prawa, dokumentacją techniczną, zaleceniami 
producentów materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń czy przyjętą technologią 
wykonywania Umowy, wówczas Strony dopuszczają możliwość wydłużenia terminu realizacji 
Umowy o tyle dni o ile obiektywnie nie było możliwe wykonywanie Umowy, pod warunkiem 
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pisemnego powiadomienia Zamawiającego i pisemnego potwierdzenia zaistnienia takich 
okoliczności przez Zamawiającego” 
 
 
jest: 
„1) Strony przewidują możliwość zmiany terminu realizacji Umowy, warunków płatności w 
przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak opady śniegu, 
deszczu, gradu, wystąpienia silnych wiatrów, niskiej temperatury, mgły, gołoledzi lub innych 
anomalii pogodowych, które skutkują obiektywnym brakiem możliwości realizowania Umowy w 
sposób zgodny obowiązującymi normami, przepisami prawa, dokumentacją techniczną, 
zaleceniami producentów materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń czy przyjętą 
technologią wykonywania Umowy, przerwania łańcucha dostaw, którego Wykonawca nie 
mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz któremu nie mógł zapobiec ani ich 
przezwyciężyć działając z należytą starannością, wówczas Strony dopuszczają możliwość 
wydłużenia terminu realizacji Umowy o tyle dni o ile obiektywnie nie było możliwe wykonywanie 
Umowy, pod warunkiem pisemnego powiadomienia Zamawiającego i pisemnego potwierdzenia 
zaistnienia takich okoliczności przez Zamawiającego” 
 

9. w treści § 15 ust. 2 pkt 3 Wzoru umowy wprowadza się następującą modyfikację: 
 

było: 
„3)  Strony przewidują możliwość zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia 
okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które skutkują brakiem możliwości 
realizowania Umowy lub wpływają na opóźnienie w realizacji Umowy, wówczas Strony 
dopuszczają możliwość wydłużenia terminu realizacji Umowy o tyle dni o ile obiektywnie nie 
było możliwe wykonywanie prac lub o ile dni nastąpiło opóźnienie w realizacji przedmiotu 
umowy, pod warunkiem pisemnego powiadomienia Zamawiającego i pisemnego potwierdzenia 
zaistnienia takich okoliczności przez Zamawiającego” 

 
jest: 
„3)  Strony przewidują możliwość zmiany terminu realizacji Umowy, warunków płatności w 
przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które skutkują brakiem 
możliwości realizowania Umowy lub wpływają na opóźnienie w realizacji Umowy, wówczas 
Strony dopuszczają możliwość wydłużenia terminu realizacji Umowy o tyle dni o ile obiektywnie 
nie było możliwe wykonywanie prac lub o ile dni nastąpiło opóźnienie w realizacji przedmiotu 
umowy” 
 

10. w treści punktu 3 SWZ wprowadza się modyfikację poprzez dodanie pkt 3.4 w następującym 
brzmieniu: 

 
„3.4.Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 
pkt. 8 Pzp. Wartość zamówienia nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego. 
Zamówienie zostanie udzielone dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego w 
terminie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienie polegać będzie na 
dodatkowych dostawach, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub 
instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli 
zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych 
właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub 
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nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub 
instalacji.” 

 
 

11. W treści punktu 13.1. SWZ wprowadza się następującą zmianę:  
 

było:  
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 14 grudnia 2022 r.  

 
jest:  
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 24 grudnia 2022 r. 

 
12. W treści punktu 14.1. SWZ wprowadza się następującą zmianę:  

 
było:  
Ofertę oraz dokumenty składane razem z ofertą należy złożyć do dnia 16 września 2022 r. do 
godz. 10:00.  

 
jest:  
Ofertę oraz dokumenty składane razem z ofertą należy złożyć do dnia 26 września 2022 r. do 
godz. 10:00.  

 
13. W treści punktu 14.3. SWZ wprowadza się następującą zmianę:  

 
było:  
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 września 2022 r. o godz. 12:00, zgodnie z art. 222 Pzp.  

 
jest:  
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 września 2022 r. o godz. 12:00, zgodnie z art. 222 Pzp. 
 
 

III. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w pozostałym zakresie dokumentacja Postępowania 
pozostaje bez zmian.  

 
 
 
 
 


