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           Działając w oparciu art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień 

publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

Pytania i odpowiedzi: 

 

1. Zamawiający w dokumencie ZP_155_2022 – SWZ w punkcie 5.3 ust 4) lit. a) (Określenie 

warunków udziału w postępowaniu) wymaga następującej referencji „wykonał co najmniej 1 

robotę budowlaną polegającą na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 400 

kWp na czynnych budynkach należących do klasy 1264 PKOB - Budynki szpitali i zakładów 

opieki medycznej”. Według przeprowadzonego przez nas rozeznania tego typu obiektów w 

Polsce posiadających wymaganą moc instalacji fotowoltaicznej jest ok. trzech, z czego dwa 

mają wykonaną instalację PV w kilku etapach, a jeden był budynkiem nowobudowanym i nie 

mogą się zaliczyć do mocy opisanej referencji przez Zamawiającego. W związku z powyższym 

jest to jawne ograniczenie konkurencji i daje możliwość wystartowania w postępowaniu jedynie 

jednemu podmiotowi zarejestrowanemu w Polsce. W związku z powyższym w celu zwiększenia 

konkurencyjności, dopuszczenia większej liczby potencjalnych wykonawców do złożenia oferty 

oraz uzyskania przez Zamawiającego lepszych warunków cenowych proponujemy modyfikację 

zapisów do następujących wymagań: „wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na 

budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 100 kWp na czynnych budynkach lub 
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nowobudowanych, należących do klasy 1264 PKOB - Budynki szpitali i zakładów opieki 

medycznej”  

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji warunku i nadaje mu brzmienie: 

 

wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 

co najmniej 100 kWp z podłączeniem do systemu energetycznego zasilającego budynek lub zespół 

budynków, należące do klasy 1264 PKOB - Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej” 

 

2. Zamawiający w dokumencie ZP_155_2022 - załącznik nr 2 do SWZ – PFU w punkcie 5.1.4 

wyraźnie wskazał że odbycie wizji lokalnej jest bezwzględna, a brak wizji skutkować będzie 

odrzuceniem oferty. Nie ma to jednak odzwierciedlenia w dokumencie ZP_155_2022 – SWZ, 

nie opisano w nim takiego wymogu formalnego. Prosimy zatem o ujednolicenie dokumentów 

i jednoznaczne wskazanie czy wizja lokalna jest bezwzględna i w jaki sposób ją 

udokumentować przy składaniu oferty.  

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował zapis pkt 5.1.4 w PFU i nadał mu brzmienie:  

 

Zamawiający posiada instalacje PV na własnych obiektach o mocy ok. 120kWp. W ramach 

niniejszego postępowania należy wykonać inwentaryzację istniejących instalacji PV. Zakres opisano 

w niniejszym dokumencie we wcześniejszych punktach.  

W celu należytego rozpoznania stanu istniejącego oraz możliwości wykonania opisanego zadania 

Zamawiający umożliwi dokonanie wizji lokalnej przed złożeniem ofert.  

W celu należytego rozpoznania stanu istniejącego oraz możliwości wykonania opisanego zadania 

Zamawiający bezwzględnie wymaga dokonania wizji lokalnej przed złożeniem ofert wraz z pisemnym 

potwierdzeniem jej odbycia. Złożenie oferty bez odbycia wizji skutkować będzie odrzuceniem oferty 

na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18. 

 

3. Zamawiający w dokumencie ZP_155_2022 - załącznik nr 2 do SWZ – PFU w punkcie 4.2.9 lit 

e. opisując wymagania techniczne urządzeń, wyraźnie wskazał jakie dokumenty należy złożyć 

wraz z ofertą (na końcu w/w punktu). Nie ma to jednak odzwierciedlenia w dokumencie 

ZP_155_2022 – SWZ, nie opisano w nim przedmiotowych środków dowodowych wymaganych 

do złożenia wraz z ofertą. Prosimy zatem o ujednolicenie dokumentów i jednoznaczne 

wskazanie jakie przedmiotowe środki dowodowe będą wymagane na etapie złożenia oferty.  

Odpowiedź: Zamawiający w punkcie 4.2.9 lit e PFU usunął zapis: Dowód spełnienia 

wymagania złożone wraz z ofertą: karta katalogowa oraz certyfikaty niezależnej jednostki 

badawczej. 

Zamawiający w punkcie 4.2.9 lit f PFU usunął zapis Dowód spełnienia wymagania złożone 

wraz z ofertą: karta katalogowa 
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4.  Zamawiający w dokumencie ZP_155_2022 - załącznik nr 2 do SWZ – PFU w punkcie 4.2.10 

opisując wymagania techniczne urządzeń, wyraźnie wskazał jakie dokumenty należy złożyć 

wraz z ofertą (na końcu w/w punktu). Nie ma to jednak odzwierciedlenia w dokumencie 

ZP_155_2022 – SWZ, nie opisano w nim przedmiotowych środków dowodowych wymaganych 

do złożenia wraz z ofertą. Prosimy zatem o ujednolicenie dokumentów i jednoznaczne 

wskazanie jakie przedmiotowe środki dowodowe będą wymagane na etapie złożenia oferty.  

Odpowiedź: Zamawiający w punkcie 4.2.10 PFU usunął zapis: Dowód spełnienia wymagania 

złożone wraz z ofertą: karta katalogowa, certyfikat MID, certyfikat niezależnej jednostki 

badawczej obsługi protokołu DLMS i liczników energii. 

 

5. Zamawiający w dokumencie ZP_155_2022 - załącznik nr 2 do SWZ – PFU w punkcie 4.2.13 lit 

a. opisując wymagania techniczne urządzeń, wyraźnie wskazał jakie dokumenty należy złożyć 

wraz z ofertą (na końcu w/w punktu). Nie ma to jednak odzwierciedlenia w dokumencie 

ZP_155_2022 – SWZ, nie opisano w nim przedmiotowych środków dowodowych wymaganych 

do złożenia wraz z ofertą. Prosimy zatem o ujednolicenie dokumentów i jednoznaczne 

wskazanie jakie przedmiotowe środki dowodowe będą wymagane na etapie złożenia oferty.  

Odpowiedź: Zamawiający w punkcie 4.2.13 PFU usunął zapis: Dowód spełnienia wymagania 

złożone wraz z ofertą: certyfikat/badanie/ocena techniczną potwierdzona przez niezależną 

jednostkę badawczą na spełnienie klasy korozyjności konstrukcji. 

 

6. Zgodnie ze wzorem umowy zapisami § 9 ust.3 Zamawiający wskazuje o konieczności zwrotu 

100% kosztów po niewykonaniu umowy do końca 2023 roku. Proszę o wskazania o jakich 

kwotach brutto umownych jest mowa.  

Odpowiedź: Planowany całkowity koszt realizacji inwestycji objętych dofinansowaniem to 

96.000.000 zł a wartość dofinansowania to 76.000.000 – zamawiający udostępnia umowę 

zawarta z NFOŚ i Gospodarki Wodnej.   

 

7. Prosimy o modyfikację wzoru umowy §9 ust.4 lit b) o możliwość regularnych płatności 

miesięcznych przez Zamawiającego z uwagi iż zamówienie jest wielomiesięczne i 

wielozakresowe i pewne etapy zamykanych robót można zamykać i rozliczać na podstawie 

odbiorów częściowych zgodnie z harmonogramem jaki jest opisany w § 3 ust. 3 niniejszej 

umowy.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany w/w zapisu umowy.  

 

8. Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisów umowy §9 ust 6 oraz innych odniesień, aby 

Wykonawca mógł potrącić Podwykonawcy 5% zabezpieczenia należytego (tak jak tego 
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wymaga Zamawiający) wykonania z wystawianych faktur. W związku z powyższym zapisy w 

§9 ust 6 powinna mówić o zapłacie 95% wymaganych zobowiązań, a pozostałe 5% 

wstrzymane jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy podwykonawczej.  

Odpowiedź: Z uwagi na czasookres trwania inwestycji zamawiający nie może zgodzić się na 

powyższe w myśl przepisu art. 452 ust. 4 pzp. W celu usunięcia wątpliwości Zamawiający 

usuwa zapis § 14 ust. 4 umowy.  

 

9. Prosimy o potwierdzenie że w ramach przekazanego placu budowy Wykonawca otrzyma 

przestrzeń do parkowania samochodów budowlanych aby nie było potrzeby wnosić opłat 

parkingowych szczególnie opisanych w § 5 ust 13.  

Odpowiedź: Nie potwierdzamy. 

 

10. Prosimy o zmianę zapisu umowy § 5 ust 1 na „Wykonawca przejmie od Zamawiającego teren 

budowy w terminie do 30 dni od podpisania umowy” – z uwagi na etap 1 projektowy zakresu 

umowy, nie ma potrzeby przejmować placu budowy po 7 dniach.  

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis § 5 ust. 1 umowy nadając mu brzmienie:  

Zamawiający udostępni teren budowy w terminie 7 dni od podpisania umowy, z tym 

jednak, iż z uwagi na I etap projektowy inwestycji, wykonawca obejmie plac budowy w 

terminie w jakim uzna, iż jest gotowy do jej realizacji, który jednak nie może wpłynąć 

negatywnie na termin zakończenia prac. O planowany terminie objęcia placu budowy 

Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie na minimum 7 dni przed planowanym 

terminem objęcia placu bodowy. W dacie przekazania Zamawiający wskaże Wykonawcy 

punkty poboru wody i energii elektrycznej. 

 

11. Prosimy o zmianę zapisu umowy § 9 ust 12 z 1% na 0,5%.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany zapisu w SWZ. 

 

12. Prosimy o zmianę zapisu umowy § 10 ust 6 z 75% na 85%.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany zapisu w SWZ. 

 

13. Prosimy o wykreślenie w całości zapisu umowy § 14 ust 2 lit b). Tego typu zapis jest całkowicie 

niemierzalny, nieuzasadniony i niemożliwy do utrzymania. Wydajność instalacji po 25 latach 

działania jest całkowicie uzależniona od sposobu „opieki” Zamawiającego nad instalacją. Jeśli 

Zamawiający nie będzie należycie dbał o instalację fotowoltaiczną, nie będzie dokonywał 

przeglądów, nie będzie jej konserwował oraz nie będzie usuwał usterek to w jaki sposób 

Wykonawca może odpowiadać za jej wydajność nie mając na to kompletnie wpływu.  
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Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany zapisu w SWZ. 

 

14. Prosimy o potwierdzenie Zamawiającego że zapisy § 14 należy rozumieć że gwarancja na 

urządzenia dostarczone jest wymagana w okresie gwarancji udzielanym przez producenta. W 

szczególności chodzi o urządzenia takie jak: stacje transformatorowe, transformatory, kable, 

urządzenia rozdzielcze SN i nN na które dostawcy w standardzie udzielają 2 letniego okresu 

gwarancji. Prosimy zatem o potwierdzenie że Zamawiający 2 letni okres gwarancji na w/w 

urządzenia jest akceptowalny Zamawiającego.  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga okresu gwarancji co najmniej 36 miesięcy. 

 

15. Dla zachowania równości odpowiedzialności w umowie prosimy o wprowadzenie zapisu do 

wzoru umowy: „W przypadku rozwiązania umowy, z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę Wykonawcy w wysokości 10 % wartości brutto 

wynagrodzenia.” 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany zapisu w SWZ. 

 

Specyfikacja Warunków Zamówienia: 

16. W związku z udzielaniem zamówienia w trybie art. 38 ustawy PZP, tj. wspólnym przygotowaniu 

i prowadzeniu postępowania, prosimy o wyjaśnienie, który z Zamawiających pełni funkcję 

przedstawiciela Zamawiających na etapie po zawarciu umowy, w szczególności który z 

Zamawiających upoważniony jest do składania i przyjmowania oświadczeń związanych z 

realizacją umowy 

Odpowiedź: Uniwersytet Medyczny w Łodzi pełni funkcję przedstawiciela Zamawiających na 

etapie po zawarciu umowy, w szczególności upoważniony jest do składania i przyjmowania 

oświadczeń związanych z realizacją umowy 

 

17. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

18. Pkt 4 – zwracamy uwagę, że określone terminy wykonania zamówienia, obejmujące miesiąc 

na realizację prac projektowych oraz 5 miesięcy na realizację prac nie zostały skorelowane z 

faktycznym zakresem prac niezbędnym do wykonania w ramach przetargu i koniecznymi do 

podjęcia czynnościami o charakterze formalnym, a przez to są terminami nierealnymi. 

Wnioskujemy zatem o zmianę terminu realizacji na okres 9 miesięcy, w tym 3 miesiące na 

prace projektowe i 6 miesięcy na wykonanie prac. Powyższy wniosek wynika z analizy 

postanowień SWZ w zakresie oczekiwań Zamawiającego co do sposobu realizacji, miejsca 
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wykonania instalacji, sąsiedztwa z drogami publicznymi, konieczności uzgadniania przebiegu 

sieci w drogach publicznych z właścicielem drogi oraz konieczności wykonania połączenia 

sieciowego między działkami, na których realizowana będzie instalacja naziemna, a stacją 

zasilania obsługującą budynek A1. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji SZW w zakresie terminu wykonania 

zamówienia. 

4.1 Termin realizacji zamówienia: 5 miesięcy 231 dni od daty podpisania umowy 

uprawomocnienia się wyboru wykonawcy.  

4.2 Realizacja przedmiotu umowy będzie następowała w następujących etapach: 

1) Etap I obejmujący wykonanie dokumentacji projektowej zrealizowany zostanie 

w terminie  

1 miesiąca 60 dni od daty podpisania umowy, uprawomocnienia się 

wyboru wykonawcy. 

2) Etap II obejmujący wykonanie całości robót wraz z uzyskaniem wszystkich 

opinii, zgód i pozwoleń w tym pozwolenia na użytkowanie – jeśli będzie 

wymagane w terminie 5 miesięcy 171 dni od daty podpisania umowy 

uprawomocnienia się wyboru wykonawcy. 

 

W konsekwencji zamawiający wprowadza do umowy zapis § 19a o treści 

§ 19 a 

Klauzula waloryzacyjna 

1. Strony postanawiają, że dokonają zmiany wynagrodzenia w wypadku zaistnienia po dniu 

podpisania umowy zmiany: 

a) Wynikającej ze zmiany przepisów powszechnie obowiązujących stawki podatku od towarów 

i usług; 

b) Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (lub innej wprowadzonej w jej miejsce); 

c) Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społecznemu lub zdrowotne; 

d) Zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, na 

zasadach i w sposób określony w ustępach poniższych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ 

na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie nowych 

przepisów prawa, o których mowa w ust. 1 powyżej, jednak nie wcześniej niż od daty złożenia 

przez Wykonawcę wniosku o waloryzację wynagrodzenia, z zastrzeżeniem odpowiednio ust. 

8 i 9 i dotyczyć będzie nierozliczonej na tym etapie części wynagrodzenia, za roboty, które do 

dnia zmiany nie zostały wykonane. Ograniczenie to nie dotyczy to jednak zmiany stawki VAT, 

która wchodzi w życie z dniem nowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT
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3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt b) powyżej wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o wartość rzeczywistego wzrostu kosztu Wykonawcy wynikającą ze 

zwiększenia minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki 

godzinowej osób bezpośrednio wykonujących zamówienie w zakresie, w jakim jeszcze nie 

zostało wykonane, przy czym podwyższenie ceny i stawki za usługę nie może być wyższe od 

wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podanego przez GUS za 

kalendarzowy rok miniony. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt c) powyżej wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o wartość rzeczywistego wzrostu kosztu Wykonawcy wynikającą ze 

zwiększenia wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie wykazanych przez 

Wykonawcę, w jakim jeszcze nie zostało wykonane, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty 

netto wynagrodzenia wskazanych osób. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt d) powyżej wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o wartość rzeczywistego wzrostu kosztu Wykonawcy wynikającą ze 

zwiększenia kosztów wykonawcy z tytułu realizacji zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 

r. o pracowniczych planach kapitałowych osób bezpośrednio wykonujących zamówienie 

wykazanych przez Wykonawcę, w jakim jeszcze nie zostało wykonane. 

6. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wymaga uprzedniego złożenia 

przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających 

z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1 powyżej, w którym w oparciu o 

przedstawiony przez Wykonawcę kosztorys wskazany w § 1 ust. 3 „b” zostaną zawarte 

następujące informacje: wykaz pracowników zatrudnionych przy realizacji pozostałej do 

wykonania części zamówienia, liczba przepracowanych przez tych pracowników 

roboczogodzin, rodzaj zawartych z nimi umów oraz wysokość należnego im wynagrodzenia 

netto oraz brutto przed i po wprowadzeniu zmian w przepisach prawnych, o których mowa w 

ust. 1. niniejszego paragrafu. 

7. W przypadku, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwość, co do treści oświadczenia Wykonawcy, 

o którym mowa w ust. 6 powyżej, wówczas Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia na 

pisemne żądanie Zamawiającego dokumentów, z których wynikać będą okoliczności podane 

przez Wykonawcę w powołanym oświadczeniu. Dokumenty powinny zostać złożone w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników, numerów dokumentów tożsamości, itp., które nie są niezbędne do 

udostępnienia Zamawiającemu w celu wykonania postanowień niniejszej umowy). Informacje 

takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 

etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

8. Wykonawca powinien złożyć oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, 

w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o zmianie przepisów, o 

których mowa w ust. 1. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa terminu ustalonego w ust. 7 powyżej, wówczas 

zmiana stosownych postanowień umowy, wejdzie w życie dopiero od dnia, w którym 

Wykonawca przedłożył oświadczenie, o którym mowa ust. 6 powyżej. 

https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT
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10. Jeżeli zaistnieje sytuacja, o której mowa w ust. 6 powyżej, wówczas zmiana właściwych 

postanowień umowy wejdzie w życie dopiero od dnia, w którym Wykonawca złoży zgodnie z 

żądaniem Zamawiającego stosowne dokumenty. 

11. W przypadku, o którym mowa w § 20 ust. 1 a zmiana wynagrodzenia może wynikać jedynie 

z zmiany stawki VAT (w górę lub w dół) wynikającej z przepisów powszechnie obowiązujących, 

a w takim przypadku wynagrodzenie ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany przepisów w 

tym zakresie. Zmiana wysokości podatku VAT wynikająca z przyczyn o charakterze 

indywidualnym dotyczących Wykonawcy lub jego podwykonawców/dostawców w tym utrata 

przez Wykonawcę prawa do stosowania innych niż podstawowa stawka podatku nie stanowi 

podstawy zmiany wynagrodzenia.    

12. W przypadku, gdy zmiana stawki VAT w stosunku do stawki określonej w ofercie wynikać 

będzie z utraty przez Wykonawcę uprawnienia indywidualnego do zastosowania 

preferencyjnej stawki VAT, za wiążąca uznaję się cenę brutto określoną w ofercie, a 

Wykonawca zobowiązany jest zastosować prawidłową stawkę VAT.  

13. Strony postanawiają, że na zasadach określonych poniżej dokonają zmiany wynagrodzenia w 

wypadku zaistnienia po dniu podpisania umowy zmiany ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia przyjmując za miarę zmiany cen materiałów i  kosztów 

związanych z realizacją zamówienia publikowane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) 

miesięczne: „wskaźniki cen produkcji  budowlano montażowej” (zwany dalej wskaźnikiem 

budowlanym), jako obrazujący zarówno wzrost cen lub kosztów, jak i obniżenie. Za datę 

odniesienia uznaje się miesiąc w którym dojdzie do otwarcia ofert tzn. iż wskaźnik liczony 

będzie w stosunku do miesiąca w którym nastąpiło otwarcie ofert tj.  ……………………………. 

14. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie w zakresie wynagrodzenia za roboty, które 

na datę zmiany wynagrodzenia jeszcze nie zostały wykonane i jednocześnie, co do których w 

Harmonogramem Rzeczowo Finansowym przewidziano, iż zostaną wykona po dacie w jakiej 

ma nastąpić zmiana wysokości wynagrodzenia. Zmiana wynagrodzenia nie może dotyczyć 

Wynagrodzenia za prace zlecane Wykonawcy w trybie art. 214 § 1 ust. 7 i 8 ustawy prawo 

zamówień publicznych z 11 września 2019r.  

15. Zmiana wynagrodzenia o której mowa w ust. 13 i następne niniejszego paragrafu, może 

nastąpić wyłącznie jeden raz na 6 miesięcy kalendarzowych. Pierwsza zmiana wysokości 

wynagrodzenia może nastąpić dopiero po upływie 4 miesięcy kalendarzowych trwania umowy. 

Kolejna zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy od poprzedniej zmiany 

wynagrodzenia minął okres minimum 6 miesięcy kalendarzowych.  

16. Zmiana wynagrodzenia z tytułu zmiany cen materiałów i kosztów może nastąpić wyłącznie 

wtedy, gdy zgodnie z publikowanymi przez GUS wskaźnikami budowlanymi wartość cen 

produkcji budowlano montażowej w stosunku do miesiąca w którym nastąpiło otwarcie ofert 

(……………………)  wzrosła powyżej 10 %, a w przypadku kolejnej zmiany wynagrodzenia 

wyłącznie wtedy, gdy zgodnie z publikowanymi przez GUS wskaźnikami budowlanymi wartość 

cen produkcji budowlano montażowej w stosunku do pierwszego pełnego miesiąca po 

poprzedniej zmianie wynagrodzenia wzrosła powyżej 10 %. 

17. Maksymalna łączna wartość o jaką może wzrosnąć wynagrodzenie wykonawcy przez cały 

okres trwania kontraktu, w związku ze wzrostem cen materiałów lub kosztów związanych z 

realizacją zamówienia nie może przekroczyć 10 % zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie 

wartości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, tj. nie może wzrosnąć o więcej niż 

………………………. zł. (słownie ………………………………………………………)   

18. Mając na uwadze, iż „wskaźniki cen produkcji budowlano montażowej” (wskaźnik budowlany) 

obejmuje także wzrost cen i kosztów z tytułu przesłanek opisanych w § 20 ust. 1 a-d niniejszej 



9 
 

umowy każdorazowo w przypadku, wniosku o waloryzację wynagrodzenia z tytułu wzrostu 

cen i kosztów, wzrost ten będzie możliwy tylko wtedy gdy przekraczał on będzie wzrost z 

tytułu przesłanek opisanych w § 20 ust. 1 a-d niniejszej umowy. 

19. W przypadku zaistnienia opisanych powyżej przesłanek do zmiany wynagrodzenia z uwagi na 

wzrost cen materiałów lub kosztów strony ustalają, iż z zastrzeżeniem zapisów ust. 11-17 

niniejszego paragrafu, wynagrodzenie Wykonawcy w   zakresie objętym wzrostem nastąpi: 

a) W przypadku pierwszej zmiany wynagrodzenia w trakcie trwania umowy o 50 % wartości 

wzrostu cen materiałów i kosztów zgodnie z publikowanymi przez GUS wskaźnikami 

wartość cen produkcji budowlano montażowej w stosunku do miesiąca w którym 

nastąpiło otwarcie ofert (……………………)  pomniejszonego o 50 % wartości o jaką 

wzrosło wynagrodzenia za wykonanie prac objętych waloryzacją o z tytułu przesłanek 

opisanych w § 20 ust. 1 a-d niniejszej umowy; 

b) a w przypadku kolejnej zmiany wynagrodzenia o 50 % wartości wzrostu cen produkcji 

budowlano montażowej w stosunku do pierwszego pełnego miesiąca po poprzedniej 

zmianie wynagrodzenia pomniejszonego o 50 % wartości o jaką wzrosło wynagrodzenia 

za wykonanie prac objętych waloryzacją o z tytułu przesłanek opisanych w § 20 ust. 1 

a-d niniejszej umowy; 

20. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie na pisemnym wniosek Wykonawcy złożony 

po zaistnieniu przesłanek opisanych w ust. 13 - 19 niniejszego paragrafu, a zmiana 

wynagrodzenia z tytułu zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia wymaga Aneksu do umowy, z tym, iż Zamawiający zobowiązany jest przedstawić 

Wykonawcy do podpisu na zasadach wynikających z niniejszej umowy, Aneks nie później niż 

w terminie 1 miesiąca od wpływu wniosku o zmianę wynagrodzenia.  

 

19. Pkt 4.2. pkt 2 – prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie, zważywszy, że przedmiotem niniejszego przetargu jest jedynie 

część prac wykonywanych w ramach głębokiej termomodernizacji. 

Odpowiedź: Ewentualna konieczność uzyskania pozwolenia na użytkowanie będzie wynikała 

z decyzji o pozwoleniu na budowę oraz procedur administracyjnych wybranych przez 

projektanta. Jeżeli z w/w dokumentów będzie wynikał obowiązek uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie, Wykonawca zobowiązany będzie je uzyskać w zakresie w jakim realizuje 

inwestycję. 

 

20. Pkt 5.3 ppkt 4 lit. a – zwracamy uwagę, że określając warunek udziału w postępowaniu jako 

obejmujący wykazanie realizacji instalacji fotowoltaicznej na czynnym budynku Zamawiający 

naruszył wskazania art. 112 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym 

Zamawiający, określając warunki udziału w postępowaniu, czyni to w sposób proporcjonalny 

do przedmiotu zamówienia. Jako że przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie 

instalacji fotowoltaicznej na konstrukcjach wsporczych, montowanych na gruncie, brak jest 

podstaw do wymagania doświadczenia w realizacji instalacji na budynku, a więc w zakresie, 

który nie jest związany z przedmiotem zamówienia. Wnosimy tym samym o modyfikację 
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warunku poprzez usunięcia wymogu, aby instalacja wykonana była „na czynnych budynkach 

należących do klasy 1264 PKOB - Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej” 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź nr 1. 

 

21. Pkt 5.3 ppkt 4 lit. b 

a. prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „elektrowni fotowoltaicznej” 

i czym różni się elektrownia fotowoltaiczna od instalacji fotowoltaicznej, o której w mowa w 

pkt 5.3 pkkt 4 lit. a 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż pojęcia elektrowni fotowoltaicznej i instalacji 

fotowoltaicznej traktuje jako równoważne. 

 

b. mając na uwadze użycie w warunku udziału liczby mnogiej „wykonał co najmniej 1 robotę 

budowlaną polegającą na budowie elektrowni fotowoltaicznych” – prosimy o potwierdzenie, 

że Zamawiający nie oczekuje, aby wykazywana robota budowlana obejmowała więcej niż 

jedną elektrownię 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

22. Pkt 10 – mając na uwadze wspólne udzielanie zamówień przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi, prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku przedkładania wadium w formie 

gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej beneficjentem uprawnionym do żądania zapłaty z 

gwarancji ma być tylko jeden z Zamawiających (jeśli tak, prosimy o wskazanie, który), obaj 

Zamawiający działający wspólnie czy każdy niezależnie 

Odpowiedź: Wadim należy uiścić na rzecz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który będzie 

wyłącznie uprawnionym do żądania zapłaty gwarancji.  

 

Formularz oferty 

23. Pkt 8 i 9 formularza oferty – mając na uwadze składanie oferty w formie elektronicznej prosimy 

o potwierdzenie, czy Wykonawca jest zobligowany do odrębnego wprowadzania numeracji kart 

składających się na ofertę 

Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji Załącznika nr 1 do SWZ. 

 

Wzór umowy: 

24. § 1 ust. 3 – prosimy o wyjaśnienie, w jakim zakresie, zważywszy na przedmiot zamówienia, 

Wykonawca ma realizować umowę w sposób zgodny z: 
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a. ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów publicznych – zwracamy uwagę, że ustawa określa w szczególności 

wymagania dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 

publicznych oraz wymagania dotyczące treści, przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności 

stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ich publikacji 

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż w ramach realizacji zamówienia Wykonawca ma 

zapewnić dostępność funkcjonalności z poziomu aplikacji a dostęp do systemów ma być 

zapewniony przez dedykowaną aplikację (cienki klient) lub poprzez standardową przeglądarkę 

internetową, które muszą spełniać wymogi przewidziane w § 1 ust 3 umowy. 

 

b. ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź nr 24a w kontekście art. 6 ust 2 ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. 

o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

 

Art.  6.  [Zakres minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami] 

Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami obejmują: (…)  

2)w zakresie dostępności cyfrowej - wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 

r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych; 

 

25. § 1 ust. 4 – prosimy o wyjaśnienie, czy wprowadzone pierwszeństwo postanowień umownych 

przed innymi dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 oznacza, że Wykonawca miałby 

zastosować się wyłącznie do postanowień umowy w sytuacji jej sprzeczności z 

postanowieniami PFU. Prosimy także o potwierdzenie, że w takiej sytuacji Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności za wykonanie robót niezgodnie z Programem Funkcjonalno-

Użytkowym. Zwracamy uwagę w kontekście powyższego, że PFU, zgodnie z art. 103 ust. 2 

PZP, jest podstawowym dokumentem wyznaczającym zakres zobowiązania Wykonawcy w 

przetargu prowadzonym w trybie „zaprojektuj i wybuduj” 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego. 

 

26. § 1 ust. 5 – Wykonawca wnosi o wykreślenie słów „sztuką inżynierską”, a pozostawienie 

odwołania do „sztuki budowlanej” – pierwsze z przywołanych sformułowań jest pojęciem 

niezdefiniowanym i niewystępującym w prawie, w związku z czym uwzględnienie go w zakresie 

obowiązków Wykonawcy sprawiałoby, że zakres przedmiotu zamówienia jest niejasny i 

nieprecyzyjny, a Wykonawca nie może poczynić prawidłowych założeń do oferty 

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis dotyczący sztuki inżynierskiej w § 1 ust 5 umowy.  
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27. § 1 ust. 6 

a. jako że przedmiotem postępowania jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wnosimy o 

potwierdzenie, że obowiązek dostarczenia ekspertyz, uzgodnień i innych dokumentów 

niezbędnych uzyskania pozwolenia na użytkowanie dotyczy dokumentów związanych z 

pracami realizowanymi w ramach zawartej umowy. Wykonawca nie może przejąć 

obowiązków dotyczących pozyskiwania dokumentacji i uzgodnień dotyczących prac 

realizowanych przez innych Wykonawców 

Odpowiedź: Obowiązek dostarczenia ekspertyz, uzgodnień i innych dokumentów 

niezbędnych uzyskania pozwolenia na użytkowanie dotyczy dokumentów związanych z pracami 

realizowanymi w ramach zawartej umowy jest po stronie wykonawcy. Dodatkowo należy 

zinwentaryzować istniejące instalacje fotowoltaiczne w kampusie CKD (budynek MOLecoLAB) 

do zgłoszenia do PGE oraz włączenia do wspólnego systemu zarzadzania. 

 

b. Wykonawca wnosi o usunięcie fragmentu „które wedle stanu prawnego na datę 

zakończenia budowy będą potrzebne w przyszłości do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie budynku”. Takie sformułowanie powoduje, że zakres świadczenia 

Wykonawcy jest nieprecyzyjny, wskutek czego Wykonawca nie może dokonać 

odpowiednich założeń do oferty. Wykonawca nie ma bowiem żadnej wiedzy co do tego 

jakie będą w przyszłości wymagania do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany zapisu, albowiem zadaniem Wykonawcy jest nie 

tylko zrealizowanie prac, ale oddanie inwestycji do użytkowania. W tym zakresie zamawiający 

określił datę graniczną – tj. na które wedle stanu prawnego na datę zakończenia umowy. W 

celu usunięcia wątpliwości, Zamawiający precyzuje ten zapis nadając mu brzmienie: 

 

Wykonawca w ramach zawartej umowy i przewidzianego nią wynagrodzenia zobowiązany 

jest także do wykonania i przedstawienia Zamawiającemu wszystkich, wymaganych przez 

przepisy powszechnie obowiązujące, ekspertyz oraz uzgodnień w tym uzgodnień ppoż., 

warunków, zgód, koncesji, licencji  i  pozwoleń  wymaganych przez instytucje publiczne 

(Państwowa Straż Pożarna, Nadzór Budowlany, operator sieci energetycznych itp.) 

dotyczących zrealizowanego zakresu budowy, które wedle stanu prawnego na datę 

zakończenia realizacji przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy będą potrzebne w 

przyszłości do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku. 

 

28. § 1 ust. 7 – Prosimy o wyjaśnienie, czy odnośna zasada modyfikuje zasady odbiorowe 

wskazane m.in. w § 12 umowy, w szczególności, czy Zamawiający mógłby odmówić odbioru 
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wykonanego przez Wykonawcę etapu prac i żądać wstrzymania się przez Wykonawcę z 

fakturowaniem, czy też dotyczy ona jedynie formalnego podziału należnej w danym momencie 

kwoty na odrębne faktury 

Odpowiedź: Zapis ten dotyczy formalnego podziału czynności odbiorowych oraz należnej w 

danym momencie kwoty na odrębne faktury. 

 

29. § 3 ust. 1 

a. lit. a – zwracamy uwagę, że w pierwszym miesiącu od dnia podpisania umowy Wykonawca 

realizować ma prace projektowe, brak jest więc podstaw do nakładania na Wykonawcę 

obowiązku przejmowania placu budowy już na tym etapie, 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź nr 10. 

 

b. lit. b – Wykonawca nie będzie w stanie rozpocząć prac w terminie 2 dni od objęcia placu 

budowy, w tym bowiem okresie trwały będą jeszcze prace projektowe 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź nr 10. 

 

30. § 3 ust. 6 

a. zwracamy uwagę, że nie występuje możliwość zastosowania technologii, która 

umożliwiałaby realizację prac pomimo występowania niesprzyjających warunków 

atmosferycznych 

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż z uwagi na nieprecyzyjność pytania, oraz 

planowany okres realizacji inwestycji w okresie od wiosny do jesieni nie może do końca 

odnieść się do jego treści. Wykonawca nie wskazuje jakie niesprzyjające warunki 

atmosferyczne w okresie wiosna-jesień w umiarkowanej strefie klimatycznej miałyby 

uniemożliwić mu realizację inwestycji w terminie 231 dni.   Wskazuje jednak, iż np. w 

przypadku deszczów można zastosować osłony, tożsame działania w przypadku wiatrów. 

 

b. mając na uwadze, że zgodnie z obecnym brzmieniem umowy to inspektorzy nadzoru 

inwestorskiego mieliby jednostronnie potwierdzać fakt występowania niekorzystnych 

zjawisk atmosferycznych, prosimy o wyjaśnienie, w oparciu o jakie kryteria inspektorzy 

podejmować będą decyzje w przedmiocie. Opisywana kwestia jest istotna dla określenia 

zakresu obowiązków Wykonawcy, zgodnie bowiem z brzmieniem komentowanego 

fragmentu przesunięcie chociażby terminu realizacji prac miałoby być uzależnione od 

swobodnego uznania inspektorów. Prosimy także o wyjaśnienie dalszego trybu 

postępowania w sytuacji, w której inspektorzy nadzoru odmówią potwierdzenia 
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występowania zjawisk atmosferycznych mimo udokumentowania przez Wykonawcę faktu 

ich występowania  

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje żadnych dalszych procedur w tym zakresie. 

 

31. § 4 ust. 8 – prosimy o wyjaśnienie zakresu odnośnego obowiązku mając na uwadze, że to 

Wykonawca przygotowuje w ramach bieżącego postępowania dokumentację projektową  

Odpowiedź: Zamawiający dysponuje dokumentacją projektową z całości obiektów kompleksu 

CKD. W sytuacji zatem gdy realizowany przedmiot umowy oraz dokumentacji projektowej 

wkraczał będzie w zakres tych istniejącej dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest do 

realizacji obowiązku z § 4 ust. 8 umowy. 

 

32. § 5 ust. 11 lit. „o” – celem uniknięcia wątpliwości prosimy o:  

a. wskazanie danych podmiotu odpowiedzialnego za techniczne zarządzanie obiektem  

Odpowiedź: Zarządcy techniczni - budynku A1 – IMPEL Synergies Sp. z o.o., stacji C14 – PW 

SAKO sp. z o.o. 

 

b. potwierdzenie, że podmiot odpowiedzialny przekazuje wytyczne Zamawiającemu, a 

Zamawiający po ich akceptacji przekazuje je Wykonawcy 

Odpowiedź: Nie potwierdzamy.  

 

33. § 9 ust. 1 – w zakresie sformułowania „przewiduje się możliwość zaliczkowej wypłaty części 

wynagrodzenia w miarę postępu prac i realizacji poszczególnych etapów prac zgodnie z 

zasadami określonymi w § 9 ust. 4”, mając na uwadze, że umowa przewiduje jedynie dwa 

etapy prac (projektowy oraz realizacyjny), prosimy o wyjaśnienie, czy Wykonawca miałby nie 

być uprawniony do otrzymania jakiejkolwiek płatności częściowej przez cały okres realizacji 

prac. W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnosimy o zmianę i wprowadzenie możliwości 

rozliczania częściowego prac w odstępach miesięcznych 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź nr 7.  

 

34. § 9 ust. 2 – prosimy o potwierdzenie, że odnośnego fragmentu nie należy odczytać jako 

uprawniającego Zamawiającego do domagania się od Wykonawcy zakończenia realizacji przed 

terminami wykonania określonymi w umowie 

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż zastrzeżenie terminu na rzecz Zamawiającego, należy 

traktować wyłącznie jako uprawnienie Zamawiającego do powstrzymania się od odbioru prac 

wykraczających poza ustalone w umowy zakresy ich etapowania, a w konsekwencji 
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powyższych obowiązku wcześniejszej zapłaty wynagrodzenia. Zamawiający nie przyznaje sobie 

tym samym uprawnienia do żądania wcześniejszego spełnienia świadczenia. 

Zamawiający modyfikuje treść zapisu § 9 ust. 2 nadając mu brzmienie: 

 

Terminy realizacji prac i płatności zastrzeżone są na rzecz Zamawiającego w ten sposób, iż 

Zamawiający nie ma obowiązku przyjęcia świadczenia przed terminem, jednakże nie może 

także żądać jego spełnienia przed tym terminem. Ewentualne przyspieszenie przez 

Wykonawcę terminów realizacji prac i zmiana terminów płatności wymaga akceptacji 

Zamawiającego. Akceptacja wniosku Wykonawcy o przyspieszenie terminów realizacji prac 

i płatności zależy wyłącznie od Zamawiającego i nie wymaga Aneksu do umowy. Akceptacja 

może nastąpić zarówno w drodze jednostronnego pisma Zamawiającego, jak i poprzez 

faktyczne dokonanie płatności faktury wystawionej przez Wykonawcę za wykonanie 

zwiększonego zakresu prac.  Każdorazowo zgoda będzie mieć charakter jednostkowy i 

pozostawać będzie bez wpływu na późniejsze etapy prac, które realizowane będą w 

terminach i zakresach przewidzianych umową.       

 

35. § 9 ust. 6 – prosimy o potwierdzenie, że opisane warunki nie dotyczą faktury wystawianej 

przez Wykonawcę w zakresie zrealizowanych prac projektowych – odnośny zakres nie jest 

objęty ewentualną solidarną odpowiedzialnością Zamawiającego względem projektanta 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego w świetle art. 465 pzp. 

 

36. § 9 ust. 7 lit. a i b – zwracamy uwagę, że Zamawiający wykorzystał już limit maksymalnej 

kwoty, w której zgodnie z art. 452 ust. 2 PZP ustanowić może zabezpieczenie należytego 

umowy, tj. w wysokości 5%. Wskazane w cytowanych fragmentach uprawnienie do 

zatrzymania dodatkowych 20% wartości spornej kwoty stanowiłoby dodatkowe zabezpieczenie 

roszczeń Zamawiającego, co pozostaje w sprzeczności z przywołaną normą ustawy. W tym 

sensie omawiane postanowienie dotknięte jest wadą nieważności z uwagi na sprzeczność z 

ustawą.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany umowy w tym zakresie. Stosowne zapisy nie 

pozostają w sprzeczności z art. 452 ust. 2 pzp. 

 

37. § 11 ust. 1 – Zwracamy uwagę, że wyłączenie przez Zamawiającego możliwości ustanawiania 

przez podwykonawcę dalszych podwykonawców stanowi naruszenie art. 462 PZP w zw. z art. 

7 pkt 27 PZP. Prawo powierzania realizacji zamówienia podwykonawcom jest ustawowym 

uprawnieniem Wykonawcy uregulowanym m.in. w art. 462 PZP, zgodnie z zaś z definicją z art. 

7 pkt 27 PZP przez umowę o podwykonawstwo rozumieć należy nie tylko umowę między 
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wykonawcą a podwykonawcą, ale także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub 

między dalszymi podwykonawcami. W tym sensie omawiane postanowienie dotknięte jest 

wadą nieważności z uwagi na sprzeczność z ustawą.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany zapisu wskazując, iż zapis ten nie pozostaje w 

sprzeczności z ustawą, a wprowadzone ograniczenie jest niezbędne dla Zamawiającego dla 

należytej ochrony podwykonawców biorąc pod uwagę skalę jednocześnie realizowanych 

inwestycji. Przy skali zamówienia brak jest podstaw do uznania, iż ogranicza to Wykonawcy 

możliwość jego realizacji. 

 

38. § 11 ust. 3 zdanie pierwsze – prosimy o wyjaśnienie sposobu, w jaki Zamawiający weryfikował 

będzie spełnianie odnośnej przesłanki w sytuacji, w której wynagrodzenie podwykonawców 

przyjmie formę wynagrodzenia kosztorysowego  

Odpowiedź: Zamawiający weryfikował będzie powyższą okoliczność na etapie wstępnej 

kontroli przesyłanych projektów umów poprzez oczekiwanie wprowadzenia wymogu 

aneksowania umów w przypadku przekroczenia obmiarów i w konsekwencji wartości 

wynagrodzenia kosztorysowego przewidzianego w umowie z podwykonawcą. 

 

39. § 11 ust. 22 – Wykonawca może odpowiadać za działania podwykonawców wobec 

Zamawiającego (§ 11 ust. 20), nie ma natomiast podstaw, aby Wykonawca odpowiadał za 

wszelkie działania swojego podwykonawcy wobec dalszych podwykonawców, z którymi ten 

zawarł umowę – odpowiedzialność w tej mierze, jako odstępstwo od reguły, może mieć jedynie 

charakter wyjątkowy, np. w zakresie solidarnej odpowiedzialności za wypłatę wynagrodzenia 

przy spełnieniu przesłanek ustawowych. Stosunek prawny łączący podwykonawcę i dalszego 

podwykonawcę jest stosunkiem odrębnym, którego Wykonawca nie jest stroną.  

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis nadając mu brzmienie: 

Wykonawca odpowiada za działania swoich podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców jak za własne działania i zaniechania.   

 

40. § 11 ust. 23 lit. a a. prosimy o wyjaśnienie, czy solidarna odpowiedzialność wykonawcy i 

podwykonawcy z tytułu gwarancji miałaby oznaczać, że Zamawiający mógłby wezwać do 

usunięcia wady tylko podwykonawcę, z pominięciem Wykonawcy, a następnie, jeśli 

podwykonawca nie usunie wady, obciążyć konsekwencjami Wykonawcę. Zwracamy uwagę, że 

w interesie zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy jest, aby Wykonawca sprawował pieczę 

nad należytą realizacją procesu reklamacji b. prosimy o potwierdzenie, że podwykonawca i 

dalszy podwykonawca uprawniony jest do odpowiedniego przeredagowania oświadczenia jeśli 

w ramach zawartej umowy nie dostarcza urządzeń  
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Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż w normalnym toku działania Zamawiający kierował 

będzie żądania do Wykonawcy, dopiero w przypadku gdyby takie żądanie stało się 

bezskuteczne, lub niemożliwe do realizacji (np. z uwagi na likwidacje lub upadłość Wykonawcy, 

brak reakcji lub odmowa realizacji gwarancji przez Wykonawcę itp.) Zamawiający kierował 

będzie żądania do dalszych zobowiązanych.  

 

41. § 12 ust. 4 – Wykonawca wnosi o zmianę projektowanego postanowienia i nadanie mu 

następującej treści: „Procedura odbioru końcowego rozpoczyna się po całkowitym zakończeniu 

wszystkich robót i dostaw składających się na przedmiot umowy. Zamawiający dokona odbioru 

końcowego w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości 

do odbioru końcowego. Gotowość do obioru końcowego Wykonawca zgłasza Zamawiającemu. 

Brak odbioru w ww. terminie nie stanowi przeszkody dla Wykonawcy w rozliczeniu zgłoszonych 

robót do odbioru i wystawieniu faktury VAT”. Wykonawca wskazuje, że w przypadku 

świadczenia usług budowlanych na rzecz innego podmiotu gospodarczego (podatnika VAT) 

faktura powinna być wystawiona nie później niż 30. dnia od dnia wykonania usługi. Zdaniem 

Ministerstwa Finansów termin na wystawienie faktury za wykonanie usługi budowlanej w 

przypadku rozliczeń częściowych jak i rozliczenia końcowego, będzie biegł od dnia, w którym 

wykonawca w związku z wykonaniem części określonej umową zgłosi ją do odbioru. Jest to 

moment, w którym wykonawca faktycznie wykonał część określonej umową usługi, czyli doszło 

do faktycznego zakończenia części prac i zgłosił ją nabywcy do odbioru (art. 19a ust. 2 ustawy 

o VAT). Dalej MF uzasadnia, że w usługach budowlanych w większości przypadków znana jest 

wartość kontraktowa zgłoszonych do odbioru prac. W ten sposób Wykonawca nie narazi się 

na odpowiedzialność z tytułu nierozliczenia w terminie podatku VAT. Pozwoli to również na 

minimalizację ryzyka powstania zatorów płatniczych na projekcie do czego dojdzie z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego w przypadku braku wystawienia faktury i płatności za ww. 

przerób. Co więcej informujemy, że projektowane postanowienie umowne naraża dodatkowo 

Wykonawcę na konieczność odprowadzenia podatku od tak wystawionej faktury. Mając na 

uwadze powyższe okoliczności, po stronie Wykonawcy istnieją podstawy do wystawienia 

faktury w terminie liczonym od daty zgłoszenia ich do odbioru.  

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany zapisu, wskazując, iż usługę należy traktować za 

wykonaną dopiero po dokonaniu jej odbioru. Zamawiający oczekuje bowiem oddania do 

użytkowania instalacji a nie położenia określonej ilości metrów kabla czy tez zamontowania 

niedziałających paneli. 

 

42. § 12 ust. 6 lit. b – prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający byłby uprawniony do żądania 

wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy nawet w przypadku wystąpienia wad 
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nieistotnych. Wątpliwość wynika z faktu wprowadzenia przez Zamawiającego pojęcia wady 

obniżającej zdolność użytkową, tj. pojęcia o niejasnej treści.  

Odpowiedź: Zakres uprawnień zamawiającego jest adekwatny do obowiązków i postawy 

Wykonawcy wobec zgłoszonych wad. Zamawiający wskazuje, iż w przypadku wady nieistotnej 

oczywistym jest, iż pierwotne żądanie dotyczyć będzie jej usunięcia przez Wykonawcę,  jeżeli 

Wykonawca usunie wadę nieistotną brak będzie podstaw do żądania wykonania po fraz drugi 

robót na koszt Wykonawcy. 

 

43. § 12 ust. 9, 10, 11 – Wykonawca wnosi o wykreślenie projektowanych postanowień z uwagi 

na brak rozliczenia obmiarowego – wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. Jeśli Zamawiający 

nie wyraża zgody na wykreślenie tych postanowień, wówczas Wykonawca wnosi o zmianę ust. 

10 i nadanie mu następującego brzmienia: „10. Każdorazowo w toku procedury odbiorowej 

danego etapu prac lub odbioru robót zanikających Wykonawca przedkładał będzie 

Zamawiającemu materiały robocze potrzebne do ustalenia obmiaru prac, a strony spisywać 

będą stosowny protokół odbioru zawierający obmiar zrealizowanych prac podpisywany ze 

strony Zamawiającego przez inspektorów nadzoru, kierownika Działu Realizacji Inwestycji oraz 

Dyrektora Biura Inwestycyjno-Technicznego w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia 

przez Wykonawcę robót do odbioru. Do każdego protokołu, załącznikiem będzie wydrukowany 

plik księgi obmiarów wedle stanu na datę protokołu, który podlegać będzie akceptacji w 

terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę robót do odbioru będzie 

podpisaniu przez Wykonawcę oraz inspektorów nadzoru – każdy w zakresie własnej branży 

oraz kierownika Działu Realizacji Inwestycji. Brak podpisów w ww. terminie nie stanowi 

przeszkody dla Wykonawcy w rozliczeniu zgłoszonych robót do odbioru i wystawieniu faktury 

VAT.” 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia usunięcia oraz zmiany zapisów. Pomimo ryczałtowego 

charakteru rozliczenia w/w informacje i dane są istotne dla zamawiającego  

 

44. § 13 ust. 3 lit. g – czy odnośny fragment należy rozumieć w ten sposób, że aby nie przedłużać 

gwarancji Wykonawca musiałby zakończyć prace na 14 dni przed datą wynikającą z § 3 ust. 1 

lit. c? 

Odpowiedź: Nie. Zapis ten należy odnosić do sytuacji w której przewidziany w umowie termin 

nie zostanie dochowany.   

 

45. § 14 ust. 1 – gwarancja wynika z oświadczenia własnego gwaranta, które określa m.in. 

uprawnienia beneficjenta. Prosimy zatem o wyjaśnienie, co oznacza, że Wykonawca udziela 

gwarancji „własnej i producenta”. Wykonawca nie może odpowiadać za to, czy producent 
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udzieli na własne produkty gwarancji na okres, jakiej wymaga w niniejszym postępowaniu 

Zamawiający, całkowicie zaś niezasadne jest obciążanie Wykonawcy karą umowną w 

przypadku niepozyskania tego rodzaju gwarancji producenta. Zwracamy uwagę, że kara 

umowna mogłaby zostać zastrzeżona za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, za 

które Wykonawca odpowiada, nie sposób zaś przyjąć odpowiedzialności Wykonawcy za 

wyegzekwowanie od producentów udzielenia gwarancji we wskazanym okresie 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis § 14 ust. 1 nadając mu brzmienie: 

 

Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres 5 lat oraz gwarancji własnej i 

na okres ……… lat na wszystkie wykonane roboty i materiały użyte do ich realizacji oraz 

urządzenia wykonane i dostarczone w ramach realizacji niniejszej umowy, zarówno przez 

Wykonawcę jak i podwykonawców. Wykonawca zobowiązuje się także przedłożyć w 

terminie wskazanym w § 7 ust. 1 gwarancję producentów na okres ……… lat na wszystkie 

materiały użyte do realizacji robót oraz urządzenia wykonane i dostarczone w ramach 

realizacji niniejszej umowy, zarówno przez Wykonawcę jak i podwykonawców.  Wzory 

gwarancji producentów Wykonawca zobowiązany jest także przedłożyć na etapie akceptacji 

kart 

 

46. § 14 ust. 7 – Zwracamy uwagę, że Wykonawca podpisując umowę musi dysponować 

informacją o zakresie własnych obowiązków z tytułu udzielanej gwarancji. Przy obecnym 

brzmieniu Wykonawca nie posiada jakiejkolwiek informacji o minimalnym terminie, jakim 

dysponował będzie na realizację prac poprawkowych, co uniemożliwia należyte zorganizowanie 

procesu obsługi reklamacji. Wnosimy zatem o przyjęcie, że termin 14 dniowy będzie terminem 

minimalnym 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany termin. Wprowadzenie terminu minimalnego 

determinowałoby konieczność wprowadzenia terminu maksymalnego. Niewadliwie 

nieakceptowalnym jest, iż wymiana drobnego elementu miałaby trwać 14 dni, jak również 

zrozumiałym jest, iż usuniecie niektórych wad może być uzależnione od dostępności 

podzespołów. Pojęcie terminu odpowiedniego, jest w ocenie Zamawiającego adekwatne do 

obowiązku Wykonawcy.   

 

47. § 14 ust. 12 – Wykonawca wnosi o wykreślenie projektowanego postanowienia, które w ocenie 

Wykonawcy podważa możliwość udzielenia gwarancji na określone materiały w ogóle, z uwagi 

na to, że najczęściej producenci warunkują utrzymanie gwarancji od serwisowania ich 

materiałów w serwisie producenta lub wskazanym podmiocie. Zachowanie uprawnienia dla 
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Zamawiającego do zgłaszania naprawy do innych podmiotów uniemożliwi udzielenie gwarancji 

jako takiej w ogóle. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany zapisów. Wskazać należy, iż Zamawiający chce 

uniknąć sytuacji w której dostarczony zostanie produkt w niskiej cenie zakupu, którego jednak 

możliwość wykorzystania w przyszłości obwarowana będzie obowiązkiem ponoszenia ukrytych 

kosztów czy to przeglądów gwarancyjnych, materiałów eksploatacyjnych określonego 

producenta, czy to opłat za aktualizacji oprogramowania.    

 

48. § 14 ust. 17 – Wykonawca wnosi o wykreślenie projektowanego postanowienia, które w ocenie 

Wykonawcy uniemożliwi udzielenie gwarancji. Najczęściej bowiem producenci warunkują 

utrzymanie gwarancji od stosowania określonych materiałów eksploatacyjnych. 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź nr 47.  

 

49. § 15 ust. 1 wzoru umowy 

a. lit. „c” – prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający odstąpi od naliczenia kary za 

przekroczenie terminu przystąpienia do usuwania wady w sytuacji dotrzymania przez 

Wykonawcę terminu na usunięcie wady 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany zapisu, albowiem czyniłoby to ten zapis 

bezskutecznym w sytuacji np. gdy naprawy można dokonać „od ręki”.  

 

b. lit. „e” – prosimy o wyjaśnienie, czy kara wynosząca 10% przysługuje niezależnie od tego, 

w jakiej części zamówienie miałoby nie zostać wykonane. Zwracamy uwagę, że utrzymanie 

kary na bieżącym poziomie prowadzi do jej rażącego wygórowania, może też prowadzić do 

niezasadnego wzbogacenia Zamawiającego kosztem Wykonawcy, a więc do zaprzeczenia 

funkcji kary umownej 

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż oczekuje zrealizowania i uruchomienia instalacji.  

Wykonanie nawet 99,99 % instalacji bez jej uruchomienia i oddania do użytkowania nie 

pozwoli Zamawiającemu na czerpanie z niej korzyści. Pomimo zatem wykonania instalacji w 

99,99 % nie będzie miała ona wartości użytkowej.    

 

c. lit. „j” – prosimy o wyjaśnienie, czy kara wynosząca 10% przysługiwałaby również z tytułu 

drobnych uchybień, np. o charakterze formalnym. Zwracamy uwagę, że utrzymanie kary 

na bieżącym poziomie prowadzi do jej rażącego wygórowania, może też prowadzić do 

niezasadnego wzbogacenia 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź nr 49 pkt b. 
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d. lit. „l” – prosimy wyjaśnienie, czy uprawnienie do naliczenia Wykonawcy kary umownej na 

poziomie 10 % przysługiwałoby Zamawiającemu również w sytuacji, gdyby, przykładowo, 

Wykonawca przekroczyłby o jeden dzień termin sporządzenia protokołu inwentaryzacji. 

Pytanie jest zasadne, Zamawiający ustalił bowiem karę umowną na stałym poziomie 10%, 

niezależnie od stopnia naruszenia umowy i rodzaju naruszonych obowiązków, a więc nawet 

w przypadku drobnych uchybień o charakterze formalnym, co w wielu przypadkach 

generować może naliczenie kary na poziomie rażąco wygórowanym 

Odpowiedź: Przekroczenie terminu sporządzenia protokołu inwentaryzacji o jeden dzień nie 

będzie stanowiło podstawy do naliczenia kary umownej w wysokości 10 %. 

 

e. lit. „p” – prosimy o wyjaśnienie, czy uprawnienie do naliczenia kary na poziomie 5% 

przysługiwałaby również z tytułu drobnych uchybień o charakterze formalnym – utrzymanie 

kary na bieżącym poziomie prowadzi do jej rażącego wygórowania może też prowadzić do 

niezasadnego wzbogacenia Zamawiającego kosztem Wykonawcy, a więc do zaprzeczenia 

funkcji kary umownej 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 49 pkt b. 

 

f. wnosimy o uwzględnienie dodatkowo kary umownej należnej Wykonawcy od 

Zamawiającego w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia za wykonanie 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia wprowadzenia w/w zapisu. 

 

g. przedmiotu umowy, wskazanej w § 8 ust. 1, z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za 

które odpowiada Zamawiający – przyznanie licznych kar umownych wyłącznie na rzecz 

jednej ze stron stosunku prawnego przy jednoczesnej odmowie przyznania uprawnienia do 

naliczenia kary umownej drugiej stronie stanowi naruszenie zasady równowagi 

kontraktowej 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia wprowadzenia w/w zapisu. 

 

50. § 15 ust. 6 - wnosimy o usunięcie odniesienia do przypadków zmiany cen surowców i 

materiałów. W obecnej sytuacji rynkowej nie jest możliwe wykluczenie z góry, że zmiana takich 

cen może w określonych okolicznościach nosić znamiona siły wyższej 

Odpowiedź: Z uwagi na wprowadzoną do umowy na podstawie dodanego § 19 a klauzulę 

waloryzacyjną zamawiający odmawia zmiany zapisu. 

  

51. § 16 ust. 2 
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a. jeśli Wykonawca ma uwzględnić fakt możliwości wstrzymania inwestycji na zasadach 

wynikających z umowy na udzielenie dotacji celowej, prosimy o załączenie umowy do 

dokumentów postępowania. Brak dysponowania taką informacją przez Wykonawcę na 

etapie przetargu uniemożliwia należyte oszacowanie ryzyka kontraktowego i dokonanie 

uwzględnienia związanych z tym kosztów w cenie oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia umowę z NFOŚIGW. 

 

b. czy odnośny fragment należy rozumieć w ten sposób, że Wykonawca miałby być 

zobowiązany utrzymywać gotowość do podjęcia prac przez okresu roku od daty 

wstrzymania realizacji inwestycji, pozostając przez ten okres w niepewności co do tego, 

czy umowa w ogóle będzie realizowana, a jednocześnie będąc zobowiązanym do podjęcia 

prac w razie decyzji Zamawiającego? Zwracamy uwagę, że taka interpretacja oznaczałaby 

w szczególności konieczność bieżącego zapewniania dostępności kadry, zasobów 

technicznych i sił podwykonawców przez okres roku, co w znacznym stopniu może wpłynąć 

na cenę oferty 

Odpowiedź: W przypadku zaistnienia wstrzymania realizacji prac podjęcie prac po 

wstrzymaniu realizacji robót nastąpi po uzgodnieniu przez strony terminów dalszej realizacji 

umowy, powyższe nie oznacza zatem stałego utrzymywania w gotowości zespołu realizującego 

zadanie.  

 

c. jeśli odpowiedź na pytanie w pkt b jest twierdząca, prosimy o uwzględnienie prawa do 

odstąpienia po przekroczeniu 180 dni również po stronie Wykonawcy, dokonywanego na 

zasadach tożsamych jak w przypadku dokonywania odstąpienia przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany umowy we wnioskowanym zakresie. 

 

52. § 16 ust. 4 – Wnosimy o usunięcie ograniczeń wysokości wynagrodzenia, jakie może być 

wypłacone Wykonawcy – kwestie te podlegają regulacji kodeksu cywilnego określających 

zasady wzajemnych rozliczeń Stron po odstąpieniu i nie jest zasadne ograniczanie już na etapie 

umowy wysokości wynagrodzenia, jakie może być wypłacone Wykonawcy, niezależnie od 

okoliczności sprawy 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany umowy we wnioskowanym zakresie. 

 

53. § 17 ust. 5 – prosimy o udostępnienie planów inwestorskich Zamawiającego, o których mowa 

w odnośnym fragmencie 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis nadając mu brzmienie: 
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W przypadku ujawnienia się jakichkolwiek wad Wykonawca ponosi solidarną w projektantami 

odpowiedzialność i zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt i ryzyko w terminach 

niekolidujących z terminami realizacji przedmiotu niniejszej umowy planami inwestorskimi 

Zamawiającego i nienaruszającym odpowiedzialności Wykonawcy względem Zamawiającego. 

 

54. § 17 ust. 8 – czy odnośny fragment należy rozumieć jako zobowiązujący Wykonawcę do 

dostosowania dokumentacji projektowej do wymogów, które zgodnie z decyzją ustawodawcy 

nie obowiązują jeszcze na dzień przekazania wyniku prac? W przypadku odpowiedzi 

twierdzącej, czy Zamawiający przejmie odpowiedzialność za konsekwencje zrealizowania przez 

Wykonawcę dokumentacji projektowej niezgodnie z aktualnym stanem prawnym? Wykonawca 

zwraca także uwagę, że w dacie przekazania dokumentacji do Zamawiającego nie może 

uwzględnić przepisów, które wejdą w życie po tej dacie – jest to niewykonalne (w tym dniu 

Wykonawca przekazuje dokumentację, a nie ją wykonuje i dostosowuje do nowych przepisów, 

które i tak mogą ulec zmianie). 

Odpowiedź: Jeżeli w dacie przekazania wyniku prac, wydany zostanie już akt prawny z 

późniejszym okresem wejścia w życie dokumentacja projektowa winna być dostosowana do 

tych przepisów. 

 

55. § 19 ust. 2 - Wnosimy o wprowadzenie dodatkowej przesłanki zmiany umowy w przypadku 

wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłową technologicznie i 

zgodną z zasadami BHP realizację prac 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SWZ we wnioskowanym zakresie. Wykonawca 

zobowiązany jest tak realizować pracę i tak je zorganizować, aby zapewnić ich wykonanie 

zgodnie z technologią i zasadami BHP. 

 

56. § 19 ust. 3 – odnośny fragment wskazuje, że wystąpienie którejkolwiek ze wskazanych w ust. 

2 okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian 

w treści umowy. Prosimy zatem o wyjaśnienie, w jakich, przykładowo, okolicznościach 

Zamawiający mógłby odmówić zmiany terminu realizacji prac w sytuacji, jeśli uprzednio sam 

zawiesił realizację robót 

Odpowiedź: W przypadku, gdyby to Zamawiający zawiesił – wstrzymał realizację robót 

Zamawiający nie mógłby  odmówić zmiany terminu wykonania umowy co opisują zapisy § 16 

ust. 2 i następnych umowy. 
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57. § 19 ust. 4 – wnosimy o wykreślenie – z przyczyn oczywistych Wykonawca nie może na etapie 

postępowania przetargowego blankietowo zadeklarować gotowość przyjęcia do wykonania 

jakichkolwiek prac, wykraczających poza przedmiot umowy 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SWZ we wnioskowanym zakresie. Wskazujemy, 

iż Zamawiający nie oczekuje zobowiązania lecz deklaracji gotowości realizacji tych prac. 

 

58. § 19 ust. 6 – zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania tych robót. Czy w ocenie Zamawiającego dziennik budowy stanowi właściwy 

kanał komunikacji między Stronami w zakresie kwestii niezwiązanych z bieżącym 

funkcjonowaniem procesu budowlanego? Zgodnie z odnośnym fragmentem umowy 

Wykonawca byłby zobowiązany do dokonania w dzienniku budowy wpisów dotyczących 

wszystkich okoliczności wskazanych w § 19 ust. 2, Wykonawca winien zatem zamieścić w 

dzienniku wpis dotyczący chociażby zmian w zakresie sposobu rozliczania faktur VAT. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia zmiany SWZ we wnioskowanym zakresie. 

----------------------------------- 

Zamawiający zmienia terminy: 

- składania ofert i wniesienia wadium na 10.02.2023 r. godz. 10:00 

- otwarcia ofert – 10.02.2023 r. godz. 10:30 

 

Zamawiający dokonał modyfikacji: 

- SWZ, 

- załącznika nr 1 do SWZ – formularza oferty, 

- załącznika nr 2 do SWZ – PFU, 

- załącznika nr 3 do SWZ – wzoru umowy. 

 

K A N C L E R Z 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

dr n.med. Jacek Grabowski 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. SWZ – modyfikacja 25.01.2023r. 

2. Załącznik nr 1 do SWZ – formularz oferty – modyfikacja 25.01.2023r. 

3. Załącznik nr 2 do SWZ – PFU – modyfikacja 25.01.2023r. 

4. Załącznik nr 3 do SWZ – wzór umowy – modyfikacja 25.01.2023r. 

5. Umowa o dofinansowanie 
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