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Urząd Gminy Gnojnik 

Gnojnik 363 

32-864 Gnojnik 

 

Pismo: RIiD.271.10.8.2012  Gnojnik dnia: 2012-07-26 

 
   

O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2012-07-24 do Zamawiającego wpłynęła prośba  

o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg 

nieograniczony, na: 

Budowa sali gimnastycznej w Lewniowej 

Treść wspomnianej prośby jest następująca:  

Pytanie 1:  

Zamawiający w pkt. 3.1. SIWZ –Opis przedmiotu zamówienia wskazuje, iż ze względu na 

dużą ilość dokumentacji technicznej, udostępnia ją tylko we własnej siedzibie. Taki zapis oraz 

praktyka Zamawiającego powoduje znaczne ograniczenie dostępu do niniejszej dokumentacji 

oraz nierówne traktowanie potencjalnych oferentów. Co oznacza sformułowanie „do wglądu”? 

czy Zamawiający rozumie przez to jedynie możliwość obejrzenia dokumentacji na miejscu? 

Czy ma też możliwość przekazania na własność każdego egzemplarza dokumentacji, za 

odpowiednią opłatą oferentom? 

Odpowiedź: 

Zamawiający zgodnie z pkt. 3.1. SIWZ udostępnia dokumentację do wglądu na miejscu  

w siedzibie Urzędu Gminy Gnojnik. Każdy oferent ma możliwość przeglądnięcia 

dokumentacji, wykonania kserokopii.  

 

Pytanie 2:  

W obecnych czasach, powszechnie stosowaną przez Zamawiających praktyką jest 

zamieszczanie pełnej dokumentacji w formie elektronicznej na stronach internetowych. 

Pozwala na to szeroka i łatwa dostępność do urządzeń i oprogramowania przetwarzającego 

dokumenty z wersji papierowej do elektronicznej. Dlatego też zwracamy się z prośbą  

o udostępnienie wszystkich załączników dokumentacji technicznej na Państwa stronie 

Internetowej.  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie dysponuje elektroniczną wersją dokumentacji technicznej na 

budowę Sali gimnastycznej w Lewniowej. 
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Pytanie 3:  

Ponadto Zamawiający nie załączył bardzo istotnych załączników nr 1 i nr 2 do przedmiaru, co 

w połączeniu z brakiem pełnej dokumentacji projektowej, uniemożliwia określenie pełnego 

zakresu zamówienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie w Odpowiedzi nr 3 do zapytania w sprawie 

SIWZ 

 

Pytanie 4:  

Zamawiający w zamieszczonym przedmiarze robót nie wykazał ilości robót w pozycjach: 

1.2.7.7., 4.1.1.16 oraz 4.1.3.5. Prosimy o podanie ilości przedmiarowych poszczególnych 

pozycji, ponieważ na podstawie dostępnej dokumentacji nie jest możliwe samodzielne 

obliczenie ww. ilości. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie w Odpowiedzi nr 3 do zapytania w sprawie 

SIWZ 

 

 

 
 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego 

zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ. 


