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ZAMAWIAJĄCY: 
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Łódź, dn. 24.08.2020  r. 
ZIM-DZ.2621.13.2020 
 
 

Wykonawcy 
 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Pełnienie nadzoru 
autorskiego nad Rozbudową Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 
70/72” Nr sprawy ZIM-DZ.2621.13.2020 
 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą Pzp – Zamawiający udziela 
odpowiedzi na poniższe pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 
 

ZESTAW I 
 
Pytanie 1. Z uwagi na rozbieżności w opisie zakresu przedmiotu umowy pomiędzy 

dokumentami SIWZ:  „Tom 1 – instrukcja dla Wykonawców" a "Tom II - Wzór aktu umowy", 
prosimy o określenie nadrzędności w poszczególnych dokumentach SIWZ i/lub wykreślenie 
z Tomu l - Instrukcja dla Wykonawców, ppkt. 3.1.1, punktor  l), który brzmi: 
l) sprawowanie nadzoru osobiście bez udziału podwykonawców. 

Odpowiedź Ad. 1: Zamawiający w dniu 21.08.2020 r. dokonał stosownej zmiany SIWZ 
 
Pytanie 2.  W kontekście zapisów w dokumentacji SIWZ Tom 1 k – instrukcja dla 

Wykonawców, ppkt. 3.1.1, punktor k), który brzmi: 
„k) uzyskanie akceptacji autora projektu do proponowanych rozwiązań zamiennych do 

dokumentacji dotyczących strefy chronionej prawem autorskim", 
Prosimy o podanie jaka jest strefa ochronna praw autorskich dokumentacji projektowej 

wynikająca z umowy pomiędzy Zamawiającym, a autorem dokumentacji projektowej? 
Odpowiedź Ad.2: Należy założyć pełną ochronę majątkową praw przysługujących 

autorowi dokumentacji projektowej. 
 
Pytanie 3.   Co w sytuacji, gdy decyzją autora projektu będzie odmowa akceptacji 

proponowanych rozwiązań zamiennych, a na którą to decyzję, Projektant pełniący nadzór 
autorski nie ma żadnego  wpływu? Jednocześnie  zwracamy  uwagę, że to Zamawiający 
będący zleceniodawcą dla autora projektu jako jedyny ma wpływ na sposób wykorzystania 
przedmiotu zlecenia czyli, w tym przypadku dokumentacji projektowej. 

Odpowiedź Ad. 3: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie zmian 
w dokumentacji projektowej, nadzór autorski ma badać prawidłowość realizacji i zgodność 
z dokumentacją projektową. Gdy zajdzie konieczność  wprowadzenia przeróbek do 
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dokumentacji projektowej to uzyskanie zgody od projektanta (autora dokumentacji 
projektowej)  będzie obciążało wykonawcę nadzoru autorskiego, a w przypadku braku zgody 
zobowiązany będzie do przedstawienia innego rozwiązania akceptowalnego przez tego 
projektanta i Zamawiającego. Zamawiający będzie rozstrzygał każdy przypadek zmian 
do dokumentacji projektowej  indywidualnie po przedstawieniu konkretnego rozwiązania. 

 
 
Pytanie 4.   Czy Zamawiający przekaże projektantowi oświadczenie zbiorowe wszystkich 

Autorów dokumentacji projektowej z podaniem ich specjalności, że wyrażają zgodę na 
wprowadzanie zmian projektowych w zakresie wymienionych branż dotyczących 
przedmiotowego Projektu Budowlanego, przez projektantów posiadających stosowne 
uprawnienia  budowane  danej branży i pełniących nadzór autorski, z jednoczesnym 
stwierdzeniem, że za wprowadzone zmiany projektowe pełną odpowiedzialność ponosi autor 
wprowadzonych zmian? 

Odpowiedź Ad.4: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie zmian w dokumentacji 
projektowej, nadzór autorski ma badać prawidłowość realizacji i zgodność z dokumentacją 
projektową, nie przekaże więc  projektantowi oświadczenia. Brak możliwości wykonania 
zmian do dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków określonych 
w umowie w szczególności w  par 4 ust. 1 lit k) i lit h) w tym wykonanie projektów 
zamiennych, których autorem będzie już wykonawca nadzoru autorskiego (projektant). 

  
Pytanie 5. Czy  Zamawiający  jako  właściciel  dokumentacji projektowej  przekaże  

projektantowi  inne stosowne upoważnienie, umożliwiające wprowadzenie przez 
projektantów pełniących  nadzór  autorski ewentualnych  proponowanych  zmian, bez 
konieczności uzyskania zgody autora projektu? 

Odpowiedź Ad. 5: Zamawiający nie przekaże Projektantom upoważnień i pełnomocnictw 
do wprowadzania zmian  w dokumentacji projektowej. Zamawiający będzie rozstrzygał każdy 
przypadek zmian do dokumentacji projektowej  indywidualnie po przedstawieniu konkretnego 
rozwiązania. 
 
Powyższe wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej pod adresem: 

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/10535,Pelnienie-nadzoru-autorskiego-

nad-Rozbudowa-Kompostowni-Miejskiej-w-Lodzi-przy-u.html 

Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia 

w ofercie treść udzielonych wyjaśnień. 

 

 
Zastępca Dyrektora 

ds. Inwestycji Liniowych 

ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH 

 

 

Katarzyna Mikołajec 
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