
 

OŚRODEK LECZENIA ODWYKOWEGO 
W WOSKOWICACH MAŁYCH 

WOSKOWICE MAŁE, UL. PAŁACOWA 15 
46-100 NAMYSŁÓW 

Woskowice Małe, 16-02-2022 r. 
 
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia 
negocjacji  na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zmianami) pn: Remont 
budynku terapii i wykonanie uszczelnień obróbki blacharskiej budynku pałacu 
Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych (ogłoszenie o 
zamówieniu nr 2022/BZP 00045346/01 z dnia 2022-02-02, zmienione ogłoszeniem o 
zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00058809/01 z dnia 2022-02-016). 
Postępowanie dotyczy zamówienia klasycznego o wartości szacunkowej równej lub 
przekraczającej kwotę 130 000,00 złotych oraz wartości mniejszej niż progi unijne. 
Rodzaj zamówienia – dostawa. ID postępowania: ocds-148610-9c325c53-8432-11ec-
beb3-a2bfa38226ab.  
 
 

Numer postępowania: DAG.250.3.1.2022 
 

 
ZMIANA 1 

 
Działając na podstawie art. art. 271, art. 284 i art. 286 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. 
zmianami), udziela się odpowiedzi na zapytania Wykonawcy, modyfikuje SWZ oraz 
zmienia się termin związania ofertą, składania i otwarcia ofert w przedmiotowym 
postępowaniu.  
 

I. Odpowiedzi na zapytania: 
 

1. Czy zamawiający dopuszcza podzielenie płatności np. po wykonaniu danego 
etapu robót? 
Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwiązanie. 
Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane fakturami przejściowymi, nie może 
przekroczyć łącznie 70% wynagrodzenia umownego brutto, w związki z 
czym zmienia się brzmienie § 11 w projekcie umowy na następujący: 

„§     11 
1. Strony ustalają, że rozliczanie robót będzie odbywać się na podstawie 2 

(dwóch) faktur przejściowych wystawionych po wykonaniu i odebraniu 
kolejnych elementów przedmiotu umowy i 1 (jednej) faktury końcowej 
wystawionej po zakończeniu i odebraniu całego zadania inwestycyjnego. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane fakturami przejściowymi, nie może 
przekroczyć łącznie 70% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2 
umowy. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktur po wykonaniu czynności, 
których mowa wyżej w § 11 ust. 1, w terminie określonym w obowiązujących 
przepisach prawa. 

4. Faktury należy wystawiać na: Ośrodek Leczenia Odwykowego w 
Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów, NIP: 7521295792. 

5. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona 
Wykonawcy. 

6. Zamawiający za prawidłowo wystawioną fakturę zobowiązuje się zapłacić 
w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego. 

7. Za datę zapłaty strony ustaliły dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

8. Wynagrodzenie należne Wykonawcy przekazane będzie na rachunek 
bankowy podany w fakturze VAT. 

9. Za opóźnienie w realizacji zapłaty przez Zamawiającego Wykonawca może 
od niego żądać zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach 
handlowych. 

10. Zamawiający oświadcza, że będzie realizował płatności za faktury z 
zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment). 
Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie 
ustalonym w § 11 ust. 6. 

11. Podzielną płatność (tzw. split payment) stosuje się wyłącznie przy 
płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia 
przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm 
podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub 
zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a 
także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0 % lub objęte 
odwrotnym obciążeniem. 

12. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez 
Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności (tzw. split 
payment). 

13. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany na 
fakturze, która będzie wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego 
zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe 
(Dz. U. z 2021 poz. 2439 z późn. zmianami) prowadzony jest rachunek VAT.  

14. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek bankowy podany w fakturze VAT, 
nie spełnia tych wymogów, o których mowa w§ 11 ust. 13, to wstrzyma się z 
dokonaniem zapłaty do czasu wskazania rachunku spełniającego te 
wymagania, co nie będzie stanowiło podstawy dla Wykonawcy do 
dochodzenia odsetek lub odstąpienia od umowy. 

15. Strony postanawiają, że Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca 
nie mogą przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikającej z niniejszej 
umowy, jak i umów podwykonawczych. 

16. W przypadku, gdy przedmiot umowy zostanie wykonany przez 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców, to Wykonawca na podstawie 
potwierdzenia wykonywania przedmiotu umowy wystawi i doręczy 
Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT, do której dołączy 
oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców i dowody 
dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby 
upoważnione do reprezentowania składającego je podwykonawcy, lub 
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dowody, powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu 
wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo lub dalsze 
podwykonawstwo. 

17. Prawidłowo wystawione przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców 
pisemne oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca zapłacił im należne 
wynagrodzenie i przedstawione na to dowody stanowić będą dla 
Zamawiającego podstawę do zapłaty faktury na rzecz Wykonawcy. 

18. W przypadku, gdy Wykonawca do faktury nie dołączy prawidłowych 
pisemnych oświadczeń i dowodów, o których mowa wyżej to Zamawiający 
wynagrodzenie należne za wykonanie zamówienia wypłaci bezpośrednio 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (na rachunki bankowe 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców wskazane na kopiach ich 
faktur), do wysokości  określonej w umowie zawartej przez nich z Wykonawcą 
lub podwykonawcą. 

19. Podstawą płatności należnych podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, będzie prawidłowo wystawiona faktura Wykonawcy z 
dołączonymi następującymi dokumentami: potwierdzonymi za zgodność z 
oryginałem kopiami prawidłowo wystawionych faktur podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców, sporządzonymi przez Wykonawcę i 
podwykonawcę/dalszego podwykonawcę, określającymi zakres rzeczowy 
wykonanych usług wynikający z umów o podwykonawstwo/dalsze 
podwykonawstwo, pisemną dyspozycją Wykonawcy do przekazania kwot 
należnych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynikających z 
wystawionych przez nich faktur, zaakceptowaną przez Koordynatora ze strony 
Zamawiającego. 

20. Kwoty wypłacone podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na 
podstawie dokumentów wymienionych powyżej pomniejszać będą należności 
Wykonawcy wskazane na fakturze (Zamawiający potrąca/kompensuje kwotę 
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy). 

21. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania 
zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy uprawnia Zamawiającego do 
odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić 
w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego ostatniej 
wiadomości o powyższej okoliczności. Odstąpienie od umowy określone wyżej 
nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.” 

 
2. Czy zamawiający dopuszcza zamianę drzwi łazienkowych z pcv na aluminiowe, 

ze względu na wątpliwości producenta odnośnie montażu drzwi pcv w 
łazienkach? 
Odp. Tak zamawiający dopuszcza montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych 
aluminiowych.  
 

3. Czy są jakieś ograniczenia odnośnie godzin, w których można pracować? 
Odp. Wykonawca może wykonywać roboty budowlane na czynnym obiekcie 
w godzinach od 7:00 do 20:00.  
 

4. Czy jest dopuszczalna opcja, aby ekipa nocowała na miejscu remontu, aby nie 
tracić czasu na dojazd? 
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Odp. Nie ma możliwości, aby ekipa wykonująca prace nocowała na terenie 
ośrodka Zamawiającego. Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany 
jest do zorganizowania pracownikom miejsc noclegowych korzystając z 
dostępnej w okolicy bazy noclegowej. 
 

5. Z jakiego rodzaju dachówki jest wykonane pokrycie dachowe na budynku 
pałacyku, gdzie ma zostać wykonane uszczelnienie pomiędzy ścianą a 
dachówką? 
Odp. Pokrycie dachowe na budynku pałacu wykonane jest z dachówki 
karpiówki.  
 

6. Czy zamawiający dopuszcza montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych z innego 
materiału niż pcv? Dystrybutor oraz producent drzwi wyrażają wątpliwości co do 
zastosowania drzwi z PCV, jako drzwi łazienkowe.  
Cytuję dystrybutora: "Dzień dobry drzwi pcv, nie bardzo wiem jak można je 
zastosować do łazienek.  
Producent też ma wątpliwości.". Cytuję producenta: "Bardzo proszę o 
sprawdzenie wyceny. nie mam pojęcia jako można w tych drzwiach zamontować 
wentylacje. Może nawiewnik, ale wewnątrz budynku nie będzie spełniał swojej 
funkcji."  
Zostały zaproponowane drzwi aluminiowe, jednak wiąże się to z wyższymi 
kwotami. Dystrybutor zdementował również informację, jakoby nie można było 
zamontować drzwi aluminiowych na ściany z płyt gk. 
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych 
aluminiowych.  
 

7. Ościeżnice mają być stałe, czy regulowane (na ścianki z gk są zwykle zalecane 
regulowane)? Dostępne są oba warianty. Jeżeli mają być ościeżnice regulowane, 
to będzie można zrezygnować z listew ochronnych pcv po obu stronach drzwi. 
Odp. Przyjęto ościeżnice stałe z listwami wykończeniowymi. Dopuszcza się 
zastosowanie ościeżnic regulowanych pod warunkiem odpowiedniego 
wykonania i zabezpieczenia połączenia ściana – futryna. 
 

8. Jeżeli  miałyby być ościeżnice stałe, to jakie wymiary mają mieć listwy 
narożnikowe PCV (szerokość)? 
Odp. Szerokość listwy należy dobrać po zamontowaniu ościeżnicy, tak aby 
maskowały połączenie ściana – futryna.  
 

9. W przedmiarach robót jest zapisany demontaż ościeżnic drewnianych, jednak po 
oględzinach stwierdzam, że na parterze są ościeżnice metalowe. Proszę o 
informację, czy ościeżnice metalowe mają być również zdemontowane oraz o 
ponowne przeliczenie ilości ościeżnic z danego materiału do demontażu. 
Osobiście odradzam demontaż ościeżnic metalowych, są w dobrym stanie i 
nadają się do odmalowania. Zrywanie ościeżnic metalowych może się również 
wiązać z pracami dodatkowymi, takimi jak montaż nadproża. Tak jak pisałem 
wyżej, osobiście odradzam demontaż tych ościeżnic, wystarczy wymiana samego 
skrzydła drzwiowego. Proszę o ponowne przeliczenie, ile sztuk  drzwi będzie 
wymieniane razem z ościeżnicami, a w ilu drzwiach miałyby być ewentualnie 
wymieniane same skrzydła drzwiowe. 
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Odp. Ościeżnice metalowe również podlegają demontażu. Zamawiający nie 
przewiduje prac dodatkowych, jak np. montaż nadproży. 
Zamawiający nie przewiduje rozróżnienia futryn przeznaczonych do 
demontażu ze względu na rodzaj materiału z którego są wykonane, ze 
względu na zbliżony nakład pracy oraz przeważającą ilość futryn 
drewnianych (MDF). 
Zamawiający nie przewiduje wymiany samych skrzydeł drzwiowych, a 
jedynie kompletów tj. futryna + skrzydło drzwiowe. 
 

10. Czy jest możliwość podziału płatności, tak aby pieniądze były wypłacane po 
danych etapach pracy? 
Odp. Odpowiedź taka jak na pyt. 1.  
 

11. W jakich ramach godzinowych mogą być wykonywane prace remontowe? 
Odp. Wykonawca może wykonywać roboty budowlane na czynnym obiekcie 
w godzinach od 7:00 do 20:00. 
 

12. Ile pokoi może być przygotowywanych do malowaniach w jednym czasie, tak aby 
nie kolidowało to z działalnością ośrodka? 
Odp. Ilość pomieszczeń przygotowywanych do malowaniach w jednym 
czasie – maksymalnie 2.  

 

 
II. W Ogłoszeniu o zamówieniu dokonuje się 

następujących zmian: 
 

W Ogłoszeniu o zamówieniu dokonuje się zmiany w: SEKCJI VIII – PROCEDURA 
- wyrazy: 
8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-18 11:00 
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-18 12:00 
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-19 
- zastępuje się wyrazami:  
8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-23 11:00 
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-23 12:00 
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-24 
 

III. W SWZ dokonuje się następujących zmian: 
 
1. W SIWZ w pkt. 11.1 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

- wyrazy: Wykonawca jest związany ofertą do dnia 19.03.2022 r. 
- zastępuje się wyrazami: Wykonawca jest związany ofertą do dnia 24.03.2022 r. 

2. W SIWZ w pkt. 13.11 SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
- wyrazy: Termin składania ofert upływa dnia 18.02.2022 r. o godz. 11:00. 
- zastępuje się wyrazami: Termin składania ofert upływa dnia 23.02.2022 r. o 
godz. 11:00. 

3. W SIWZ w pkt. 14.1 OTWARCIE OFERT: 
- wyrazy: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.02.2022 r. o godz. 12:00 w 
siedzibie Zamawiającego – w świetlicy żółtej w budynku głównym – pałac. 
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- zastępuje się wyrazami: „Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.02.2022 r. o 
godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego – w świetlicy żółtej w budynku głównym – 
pałac. 
 

IV. Zmiana załącznika do SWZ:  
 
Zmienia się projekt umowy: 
- załącznik o nazwie: „05 Załącznik nr 2 Projekt umowy”, 
- zastępuje się nowym o nazwie: „05 Załącznik nr 2 Projekt umowy po Zmianie_1”. 
 
 
 

/-/ Bartłomiej Orpel  
DYREKTOR 

Ośrodka Leczenia Odwykowego 
w Woskowicach Małych 

 

 
 


