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O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2012-10-11 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:  

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Budowa Sali gimnastycznej 

w Lewniowej”. 

 

1) Prosimy o podanie ilości jakie należy wpisać w pozycjach przedmiarowych 1.2.7.7, 

3.2.2.9, 4.1.1.16, oraz 4.1.3.5  

2) Prosimy o wyjaśnienie pkt. 12.4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

Czy ewentualne braki i rozbieżności w złożonym kosztorysie ofertowym  

co do przedmiaru robót, będą skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy?  

3) Czy dołączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiar robót 

załącznik nr 9 zawiera zestawienie wszystkich prac objętych zamówieniem?  

4) Proponujemy wykreślenie z załączonego wzoru umowy załącznik nr 8 § 3 pkt. c) 

Zamawiający w § 7 pkt. 2 wymaga od Wykonawcy przekazania atestów i certyfikatów 

dotyczących materiałów i urządzeń, podczas odbioru przedmiotu umowy, a także na 

każde żądanie Zamawiającego do wglądu. Żądanie tych dokumentów przed 

rozpoczęciem jakichkolwiek prac jest bezzasadne. 

Prosimy o wyjaśnienie § 3 pkt. d). Zamawiający wymaga prowadzenia dokumentacji budowy 

zgodnie z wytycznymi Zamawiającego wynikającymi z realizacji projektu w ramach 

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz innym wytycznymi związanymi  

z prowadzeniem projektów. Co to za wytyczne i jaka to dokumentacja? 
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Odpowiedź: 

Pytanie 1: 

1) Poz. 1.2.7.7 – należy przyjąć do wyceny 153,01 mb 

2) Poz. 3.2.2.9 – należy przyjąć do wyceny 42,66 m
2
 

3) Poz. 4.1.1.16 – należy przyjąć do wyceny 4 szt. 

4) Poz. 4.1.3.5 – należy przyjąć do wyceny 1 szt. 

 

Pytanie 2 oraz 3: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami rozdziału 12 – OPIS SPOSOBU 

OBLICZENIA CENY, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przedmiar robót 

stanowi materiał pomocniczy do określenia ceny całego zamówienia a kosztorys ofertowy  

ma charakter informacyjny w związku z powyższym należy dokonać wszelkich czynności 

mających na celu prawidłowe i rzetelne określenie ceny za wykonanie całości zamówienia. 

 

Pytanie 4: 
Zamawiający nie wykreśli zapisu § 3 lit. c) z wzoru umowy. 

 

 Pytanie 5: 
Zamawiający w § 3 lit d) określił możliwość sporządzenia wyliczeń, zestawień  

lub harmonogramów z wykonanych prac podczas budowy. 

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami siwz wynagrodzenie  

za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Przedmiar robót 

stanowi materiał pomocniczy a kosztorys ofertowy stanowi materiał informacyjny. 

 

 

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

Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ. 


