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Nowa Słupia, dnia 06 kwietnia 2018 r. 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie koncepcji 

architektoniczno-wystawienniczej dla zadania pn. „Ochrona i promocja wielowiekowej 

spuścizny kulturowej Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę Parku Dziedzictwa Gór 

Świętokrzyskich na terenie gminy Nowa Słupia” 

 

 

Zamawiający, Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra”, działając na podstawie 

przepisu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

20017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej jako „ustawa Pzp”, informuje, iż wpłynęły pytania do 

treści SIWZ. 

 

 

Pytanie nr 1 

W związku z ogłoszeniem dotyczącym WYKONANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-

WYSTAWIENNICZEJ DLA ZADANIA PN. „OCHRONA I PROMOCJA WIELOWIEKOWEJ 

SPUŚCIZNY KULTUROWEJ GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH POPRZEZ ROZBUDOWĘ 

PARKU DZIEDZICTWA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH NA TERENIE GMINY NOWA 

SŁUPIA” proszę o wyjaśnienie, czy podany w SIWZ termin wykonania zamówienia jest 

prawidłowy. 

 

Odpowiedź 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ jest prawidłowy i upływa dnia 3 

czerwca 2018 roku. 

 

 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający w myśl zapisów pkt IV Dodatkowe informacje ust. 1 (SIWZ), dopuszcza 

wykonywanie czynności opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ przez osoby prowadzące własną 

działalność gospodarczą. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej, jak to jest np. w 

przypadku podmiotu zadającego pytanie (potencjalnego Wykonawcy), uniemożliwia 

zatrudnienie się na podstawie umowy o pracę, a tym samym uniemożliwia wykonywanie 

czynności opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający postąpi zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 24 listopada 2016 r. (sygn. akt KIO 

2101/16), gdzie wskazano, iż „czytając literalnie przepis art. 29 ust. 3a p.z.p. należałoby dojść do 

wniosku, że osoba prowadząca działalność gospodarczą nie jest w stanie spełnić wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, a więc nie może wziąć udziału w przetargu. Z drugiej 

jednak strony, trudno dyskryminować przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. 

Dlatego też art. 29 ust. 3a p.z.p. należy interpretować przez pryzmat celu, jaki przyświecał 

ustawodawcy. Celem tym było położenie kresu patologii związanej z wymuszaniem na 
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pracownikach zgody na pracę na umowach śmieciowych. Art. 29 ust. 3a p.z.p., dotyczy bowiem 

stosunków między wykonawcą a pracownikami. Mamy tutaj do czynienia z czynnościami 

podejmowanymi bezpośrednio przez wykonawcę, których przepis ten nie obejmuje. W zakresie 

spółki osobowej, w której wspólnicy będą samodzielnie świadczyli pracę w zakresie czynności 

określonych przez zamawiającego, brak jest możliwości zastosowania obowiązku zatrudniania 

takich osób na umowę o pracę”. 

 

 

Pytanie nr 3 

Proszę o podanie składu osobowego członków zespołu konsultantów naukowych 

Zamawiającego wraz z podaniem zasad współpracy z Wykonawcą przedmiotowego zlecenia. 

W jakim terminie konsultanci naukowi zobowiązani są do wydania opinii? 

Jaki wpływ może mieć wydana opinia przez konsultantów naukowych na dzieło wykonane przez 

autora koncepcji (koncepcja jest pracą autorską)?  

Czy negatywna opinia konsultantów może wstrzymać bądź wpłynąć na odbiór dzieła autorskiego 

wykonanego zgodnie z OPZ? 

W przypadku negatywnej opinii konsultantów, z którą nie zgadza się Wykonawca koncepcji 

(pracy autorskiej) Wykonawca może jej nie uwzględnić? 

W przypadku chęci uwzględnienia opinii konsultantów Zamawiającego w koncepcji czy 

Wykonawca będzie dysponował prawami autorskimi? jeśli tak, proszę o podanie podstawy 

prawnej. 

Kto ostatecznie ma być jedynym autorem koncepcji wg Ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.:  wykonawca czy konsultanci? 

 

Odpowiedź 

Skład osobowy zespołu konsultantów zostanie podany podmiotowi, z którym zostanie zawarta 

umowa w sprawie zamówienia publicznego. 

Zasady współpracy, poza opisanymi w załączniku nr 1 do SIWZ, znajdą się w treści umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 

Wszystkie pozostałe elementy (odpowiedzialność, prawa autorskie, itp.) również się znajdą w 

treści umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

Pytanie nr 4 

Proszę o udostępnienie pełnego opracowania programu funkcjonalno – użytkowego inwestycji 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz. U. Nr 202 

poz.2072 ze zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego, na który powołuje się Zamawiający oraz Wykonawca załączonego Programu FU 

Oferent wskazał poprzez zaznaczenie i podkreślenie w tekście rozporządzenia dane oraz 

informacje, które powinny znajdować się posiadaniu Zamawiającego bądź Wykonawcy 

załączonego „wyciągu” z Programu F-U. Dzieło to było przedmiotem innego Zamówienia, 

którego wykonawcą była: EPRD Biuro Polityki Gospodarczej   i Rozwoju Regionalnego Sp. z 

o.o., autorami: arch. Maria Głowacka upr. nr 192/82 Małgorzata Kozyra. Proszę o ich 

udostępnienie. 
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W przypadku braku wskazanych danych oraz informacji dla inwestycji zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz. U. Nr 202 poz.2072 ze 

zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

proszę o jednoznaczne wskazanie czy wykonawca Koncepcji, ze względu na brak w 

udostępnionym PFU wskazanych powyżej podstawowych i elementarnych danych, informacji 

oraz dokumentów, którymi powinien dysponować Zamawiający, powinien je wykonać w ramach 

tegoż zlecenie czy zostaną one mu dostarczone w trakcie pracy nad koncepcją ? 

Jeśli brakujące dane zostaną dostarczone w trakcie pracy nad koncepcją proszę o podane 

wykonawców oraz konkretnych dat ich przekazania z uwzględnieniem realnego terminu 

określonego na wykonanie Koncepcji. 

Wskazujemy niezbędne dokumenty, które warunkują rozpoczęcie prac nad koncepcją:  

a)            kopia mapy zasadniczej, 

b)           wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

obiektów, 

c)            inwentaryzacja zieleni, 

e)           dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 

raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, 

f)            pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości, 

g)            inwentaryzacja lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie 

architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania 

zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów 

przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek, 

h)           porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 

przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 

gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub 

wodnych. 

 

Odpowiedź 

Wszystkie niezbędne dokumenty warunkujące prawidłowe wykonanie niniejszego zamówienia 

takie jak ekspertyzy, decyzja lokalizacyjna, mapy, zostaną przekazane przez Zamawiającego 

podmiotowi wyłonionemu w postępowaniu.  

 

Zamawiający jednocześnie podkreśla, że jego intencją nie jest utrudnianie, w jakikolwiek 

sposób, współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, na etapie realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

 

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert w 

postępowaniu. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż postanowienia SIWZ nie ulegają zmianie. 

 


