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ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY ORAZ ZMIANA TREŚCI ZAPAYTANIA 

OFERTOWEGO 

 

 

Dot. Zapytania ofertowego  nr  ZP/19/2022 

„Budowa ścian elewacyjnych szklano-aluminiowych w budynku Sekretariatu Konferencji Episkopatu 

Polski, położonym przy Skwerze Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6 w Warszawie, w ramach 

modernizacji energooszczędnościowej budynku” 

   

Zamawiający - Konferencja Episkopatu Polski w imieniu której działa Sekretariat Konferencji 

Episkopatu Polski udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy:   

Pytanie  nr 1  

Czy możliwe jest uzależnienie terminu wykonania robót od warunków atmosferycznych i dopuszczenie 

jego zmiany w przypadku wystąpienia warunków niekorzystnych oraz potwierdzenie tego stosownymi 

zapisami w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do zapytania? Zgodnie ze sztuką budowlaną 

przeprowadzenie takiego zakresu robót, jaki wynika z zapytania nie jest możliwe w określonych 

warunkach pogodowych (w szczególności ciągłe opady, utrzymujące się ujemne temperatury) 

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje uzależnienia terminu wykonania robót od warunków atmosferycznych.  

 

Pytanie nr 2  

Czy w związku z przesunięciem terminu złożenia oferty termin realizacji prac określony w par. 5 

pozostają aktualne? 

Odpowiedź  

Termin realizacji prac zostaje zmieniony, tj. realizacja prac nastąpi nie później niż do dnia 28.04. 

2023 r.   

Pytanie nr 3 

W związku z możliwością zmiany zakresu robót w wyniku rezygnacji z nich na podstawie par. 10 ust. 3 

pkt 1 ppkt i - proszę o informację w jakim terminie Zamawiający uzyska informację o otrzymaniu 

środków w ramach dofinansowania Przedmiotu umowy? Czy przewidziane w tym pkt prawo do 

rezygnacji z wykonania robót jest tożsame z prawem do odstąpienia od umowy na podstawie par. 16 

ust. 1 pkt 3? 

Odpowiedź 

Zamawiający posiada środki w ramach dofinansowania Przedmiotu umowy na wykonanie robót.  

W związku z tym, Zamawiający nie uzależnia wykonania tego przedmiotu zamówienia od przyznanych 

środków w ramach dofinansowania. 



Prawo do rezygnacji z wykonania robót nie jest tożsame z prawem do odstąpienia od umowy na 

podstawie par. 16 umowy. 

Pytanie nr 4 

Czy możliwe jest wprowadzenie, do projektu umowy zapisu o treści: 

Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn określonych w par 16 ust 1 pkt 2 lub 3 Wykonawca, 

poza inwentaryzacją wykonanych robót, sporządzi wykaz materiałów zakupionych i konstrukcji już 

wykonanych na potrzeby związane z realizacją umowy, które nie mogą być wykorzystane przez niego 

przy realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, a Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty 

za te materiały i konstrukcje. 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych warunków umowy w sytuacji określonej w  par. 16 ust. 1 pkt 

2 projektu umowy.  

 

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść Zapytania ofertowego ZP/19/2022:  

 

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Konferencja Episkopatu Polski w imieniu której działa Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski,   przed 

upływem terminu składania ofert zmienia treść Zapytania. 

Zmianie ulegają zapisy: Część IV zapytania ofertowego 

Termin wykonania zamówienia: do 28.04.2023 r. 

Pozostałe postanowienia Zapytania ofertowego  pozostają bez zmian. 
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