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wg rozdzielnika

dotyczy postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego na:
O

pracowa n ie doku mentacj i p rojektowej dotyczqcej

,,Modernizacji (przebudowy)wielofunkcyjnejSali kina Forum mieszczqcej siq
w Bialostockim O6rodku Kultury w Biafymstoku przy ul. Legionowej 5"
wraz z petnieniem nadzoru autorskiego

WYJASNIENIE I ZMIANA TRESCI SIWZ

Dziaiajqc na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wied
publicznych (Dz. U. 220\7 r., poz. t579 zpo1n. zm.), w zwiqzku z wniesionymi pytaniami dotyczqcymi
Specyfi kacji lstotnych Wa ru n k6w Za m6wienia, Za mawiajqcy wyjaSn ia, j n. :
Pytanie L
Czy Zamawiajqcy dopuszcza inne rozwiqzania koncepcyjne ni2 zalqczone

-

wystroju wnqtrz i akustyki?

Odpowied2
Zamawiajqcy NIE dopuszcza innego rozwiqzania koncepcyjnego ni2zalqczone -wystr6j wnetrz i akustyki.
Pytanie 2

W SIWZ rozdzial3 pkt B ppkt 1 mowa jest o dostarczeniu Zamawiaj4cemu koncepil ,,ka2dy wariant po
3 egz." W ilu wariantach nalezy przygotowai koncepcjq?
Odpowied2
Zamawiajqcy wyjaSnia, 2e nale2y przygotowai jeden wariant koncepcji.
W zwiqzku z powy2szym tre6i Rozdziatu lll pkt 8 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

,,koncepcjq naleiy wykonoi i dostarczyC Zomowiojqcemu w jqzyku polskim w wersji popierowej w 3 egz.
oroz wersji elektronicznej no plycie CD lub DVD w formocie PDF i AutoCAD w L egz."
Pytanie 3
Czy Wykonawca, w wypadku kontynuacji koncepcji przedprojektowej, bqdzie musiat uzyskai od autora
koncepcji przed projektowej :

- uzgodnienie z autorem koncepcji,
- zgodq w zakresie Praw Autorskich?
Odpowied2

Wykonawca nie ma innej mozliwo6ci niz kontynuacja koncepcji przedprojektowej. Zamawiajqcy
posiada majqtkowe prawa autorskie do koncepcji,

Pytanie 4
Czy za pelnienie nadzoru autorskiego (rozumiane jako pobyt na budowie)

jednego projektanta,

czy

wycenii nalezy jeden pobyt

jeden pobyt wszystkich projektant6w?

OdpowiedZ

Wykonawca w ramach wyceny pelnienia nadzoru autorskiego zobowiqzany jest wskazai cenq za jeden
pobyt jednego projektanta.
Pytanie 5
Czy prace zwiqzane z nadzorem autorskim (np. uzgadnianie rozwiqzari zamiennych), a nie odbywajqce
siq na budowie te2 bqdq uznane za czynno!;( piatnq w ramach nadzoru autorskiego?

Odpowiedi
Zgodnie z tre6ciq Rozdziatu lll pkt 11 lit. b) SIWZ:

,,b) nadzory outorskie bqdq petnione do zakohczenia rob6t budowlanych, no wezwonie zamowiajqcego
lub inspektora nodzoru inwestorskiego, przy czym wezwonie zomowiojqcego inspektoro nadzoru
inwestorskiego powinno byi przekazane pisemnie, przeslone foxem, e-moilem"

i

oraz $ 2 ust.6 projektu umowy:

,,6. Zo ,,pobyt no budowie" uwo2one jest r6wnie2 wykonywonie czynnolci nodzoru autorskiego poza
terenem budowy, jeieli wyniko to z potrzeb reolizocji inwestycji. W tokich przypodkach zo teren pelnienio
nodzoru moie byd uznowono siedzibo jednostki projektowej, Zomawiojqcego, wykonowcy rob6t bqdl
dostawcy moszyn, urzqdzert i wyposaienia, o udziol projektonto troktuje siq no r6wni z pobytem no
budowie. Zomowiojqcy zostrzega sobie prowo do uczestnictwa w czynnoScioch pelnionych w romoch
nodzoru outorskiego."

W zwiqzku z

powy2szym prace zwiqzane

terenem budowy, z tym 2e decyzjq w

z

nadzorem autorskim mogq odbywai siq r6wnie2 poza
tym zakresie podejmie zamawiajqcy lub inspektor nadzoru

inwestorskiego.

Jednocze5nie, dzialajqc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zam6wied publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. !579 z poLn. zm.), Zamawiaiacv zmienia termin sktadania i
otwarcia ofert z dnia 05/04/2018 r. na dzief 10/0412018 r. Godziny pozostajE bez zmian.

