
Warszawa, 16 stycznia 2023 r. 

 

Dotyczy: ZP/20/2023 

„Wykonanie i wdrożenie inteligentnego systemu automatyki budynku i monitoringu wszystkich 

mediów (BMS) w ramach modernizacji energooszczędnościowej budynku Sekretariatu Konferencji 

Episkopatu Polski, położonego przy Skwerze Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6 w Warszawie.” 

 

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

Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania: 

 

Pytanie nr 1 

W związku z rozległym obszarem zadania do realizacji, prosimy o zgodę o wydłużenie terminu składania 

ofert na 27.01.2023. Dodatkowy czas pozwoli na dokładniejszą analizę i przygotowanie optymalnej 

propozycji dla Państwa. 

Odpowiedź: 

Termin składania ofert zostaje ustalony na dzień 27 stycznia 2023 r., godz. 14.00. 

 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie poza referencjami protokołów odbiorów końcowych 

jako dowodów, że prace te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawienie w zamian za referencje protokołów odbioru. 

 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na powoływanie się na podmiot trzeci w celu spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu w zakresie posiadanego doświadczenia? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na powoływanie się na podmiot trzeci w celu spełniania warunków 

udziału w postępowaniu. 

 

Pytanie nr 4  

Czy Zamawiający zgodzi się zmniejszyć łączną sumę karę umownych określoną w projekcie umowy do 

wysokości 20% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto? W chwili obecnej wysokość kary jest 

rażąco wygórowana, a w naszej opinii ograniczenie limitu kar do 20% stanowi wystarczająco 



dyscyplinującą karę do terminowego i zgodnego z wymaganiami Zamawiającego wykonania zadania 

oraz jest powszechnie stosowanym poziomem kar w umowach dotyczących zamówień publicznych. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie łącznej sumy kar umownych. 

 

Pytanie nr 5 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej o materiały dotyczące Systemu Sygnalizacji Pożaru 

oraz Systemu Oddymiania (rzuty powierzchni, schemat blokowy, zestawienie elementów). 

Odpowiedź 

Zamawiający publikuje na stronie uzupełnioną dokumentację techniczną. 

 

W związku z pytaniami Wykonawców Zamawiający zmienia treść Zapytania ofertowego 

ZP/20/2023: 

Zmianie ulegają zapisy Części XII  Miejsce i termin składania ofert   

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, pokój 337, w terminie do 27.01.2023 

r., do godziny 14:00.   

Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego pozostają bez zmian. 
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