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Teatr Narodowy                                                                                   Warszawa, 9 czerwca 2021 r.  
Pl. Teatralny 3 
00 – 077 Warszawa 
Nr sprawy: 4/2021 

 

 

Do zainteresowanych udziałem w postępowaniu prowadzonym w trybie 

podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na modernizację systemu 

sygnalizacji pożaru Cerberus – wymiana central systemu Algorex na system Sinteso. 

 
 
 
Dotyczy: zapytań do SWZ 
Informujemy, że w dniu 7 czerwca 2021 r. wpłynęły do Zamawiającego:  
 
 
Pytanie 1 
„Pkt 12.1 SWZ - Szanowni Państwo jednym z kryteriów oceny ofert jest kara umowna za 
opóźnienie. Opóźnienie to niezawiniona okoliczność. Czy wyrażacie Państwo zgodę na 
zamianę opóźnienia na zwłokę, czyli na okoliczność zawinioną przez dłużnika, która obciąża 
Wykonawcę?” 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu SWZ. 
 
Pytanie 2 
„Pkt 14.1 SWZ – Szanowni Państwo  czy wyrażacie Państwo zgodę na zmianę obejmującą 
sformułowanie, że termin na wykonanie umowy powinien być określony od dnia 
udostępnienia Wykonawcy tereny budowy a nie jak ma to miejsce w  przypadku niniejszej 
umowy, że jest liczony od dnia zawarcia umowy.” 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu SWZ. 
 
Pytanie 3 
„Pkt 14.7 SWZ – Zamawiający zastrzegł, iż tylko odbiór „bez zastrzeżeń” jest podstawą do 
uznania prawidłowego wykonania umowy. Jest to niezgodne z obowiązującym 
orzecznictwem sądowym, które stoi na stanowisku, iż tylko wady istotne stanowią podstawę 
do odmowy dokonania odbioru. Czy wyrażacie Państwo zgodę na to aby podstawą do 
odmowy Przedmiotu Umowy były tylko i wyłącznie wady istotne czyli takie wady, które 
uniemożliwiają korzystanie Zamawiającemu z Przedmiotu Umowy w sposób zgodny z jego 
przeznaczeniem? Takie stanowisko w zakresie podstaw do odmowy odbioru reprezentuje 
Sąd Najwyższy.” 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu SWZ. 
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Pytanie 4 
„Pkt 14.8 SWZ – podobnie jak wyżej - Zamawiający uznał, że podstawą do wystawienia 
faktury jest podpisany przez strony protokół odbioru „bez zastrzeżeń”. Jest to niezgodne z 
istotą umowy. Nie można uzależniać płatności od uzyskania dokumentu stwierdzającego 
brak zastrzeżeń do Przedmiotu Umowy. Czy wyrażacie Państwo zgodę na to aby podstawą 
do odmowy Przedmiotu Umowy były tylko i wyłącznie wady istotne czyli takie wady, które 
uniemożliwiają korzystanie Zamawiającemu z Przedmiotu Umowy w sposób zgodny z jego 
przeznaczeniem? Takie stanowisko w zakresie podstaw do odmowy odbioru reprezentuje 
Sąd Najwyższy.” 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu SWZ. 
 
Pytanie 5 
„Pkt 14.9 SWZ – Kary umowne zostały zastrzeżone przez Zamawiającego na wypadek 
opóźnienia w terminie końcowym a nie zwłoki.  Prosimy o wprowadzenie limitu kar 
umownych, gdyż jego brak zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego powoduje, iż kary 
umowne są zastrzeżone nieskutecznie.” 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wprowadzi stosowną zmianę do SWZ. 
 
Pytanie 6 
„Pkt 14.17 SWZ – Czy Zamawiający wyraża zgodę aby przed powierzeniem prac wykonawcy 
zastępczemu Zamawiający wyznaczył Wykonawcy na piśmie dodatkowy termin na 
wykonanie prac?” 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu SWZ. 
 
Pytanie 7 
„Pkt 14.19; 14.20 SWZ  – Prosimy o sprecyzowanie jakie dokumenty poświadczające 
odpowiedni stan zdrowia pracowników i jak często ma przedstawiać Wykonawca?” 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Wszystkie osoby wykonujące czynności wchodzące w zakres przedmiotu umowy (osoby 
bezpośrednio wykonujące modernizację) będą zobowiązane do złożenia oświadczeń o stanie 
zdrowia według wzoru Teatru – wzór oświadczenia zostanie opublikowany na stronie 
prowadzonego postępowania. 
 
Pytanie 8 
„Prosimy o wprowadzenie postanowienia przewidującego ograniczenie odpowiedzialności 
Wykonawcy z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy do 100% wynagrodzenia netto.” 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu SWZ. 
 



3 

 

Pytanie 9 
„Ze względu na konieczność złożenia oferty w trybie elektronicznym co się wiąże z 
wydłużonym procesem przygotowania oferty zwracam się z prośbą o możliwość przesunięcia 
terminu złożenia oferty do 17 czerwca 2021r.” 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

      Podpisała: 

         

mgr inż. Elżbieta Piwowarczyk 

Przewodnicząca Komisji  

 ds. przetargów publicznych w TN 

 


