
    Pęcław, dnia 12.02.2013r. 

 

 

                                                                           Wykonawcy uczestniczący w  postępowaniu 

                                                                                                          IN.271.1.2013 

 

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.  

„Rozbudowa Ośrodka Kultury Turystyki i Edukacji Ekologicznej w Wietszycach” 

  

 

Dnia 06.02.2013r. do Urzędu Gminy Pęcław wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia treści 

SIWZ oraz uzupełnienia dokumentacji przetargowej dotyczącej zadania „Rozbudowa 

Ośrodka Kultury Turystyki i Edukacji Ekologicznej w Wietszycach”. 

I. W zakresie udostępnionych dokumentów przetargowych proszę:  

o uzupełnienie udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacji 

przetargowej o : 

I.1. projekt wykonawczy opisujący przedmiot zamówienia – wymagany na podstawie art. 31. 

1 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z § rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 2 września 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 

projekt wykonawczy zawierający wymagane informacje, wymiary, rysunki i zestawienia) 

umożliwi precyzyjne określenie przedmiotu zamówienia ( zakresu robót i dostaw) oraz ich 

rzetelna wycenę; 

Odpowiedź 

Gmina nie posiada projektu wykonawczego, projekt architektoniczno-budowlany 

zamieszczony na stronie internetowej zawiera elementy projektu wykonawczego.  

I.2. kopię pozwolenia na budowę –określającego  warunki wykonania przedmiotu 

zamówienia, wynikające z postanowień przepisów ustawy Prawo budowlane; 

Odpowiedź 

Kopia pozwolenia na budowę zostanie zamieszczona na BIP. 

II. W zakresie przedmiotu zamówienia proszę: 

o wyjaśnienie czy: 



II.1. przedmiotem zamówienia jest tylko rozbudowa obiektu – zgodnie z nazwą zamówienia – 

czy też pełny zakres robót przedstawionych w udostępnionej przez Zamawiającego kopii 

projektu budowlanego, tj. wraz z przebudowa obiektu; 

Odpowiedź 

Przedmiotem zamówienia jest pełny zakres zgodnie z dokumentacją projektową 

opracowaną przez Pracownię Projektową „KONSTRUKTOR” Marek Raczkowski, 

Jacek Szczurek, ul. Kosmonautów Polskich 87/7, 67-200 Głogów. 

 

II.2. z przedmiotu zamówienia wyłączono wykonanie (z dostawą materiałów) robót, dla 

których w przedmiarach robót podano ilości równe zero tj. 

 

II.2.1. przedmiar w branży budowlanej – poz. Nr: 

 59                       - obsadzenie kratek wentylacyjnych 

 73                       - czapy kominów z betonu  

           137 i 138             - wykonanie zieleni 

II.2.2. przedmiar w branży sanitarnej – poz. Nr 

159 - czyszczaki kanalizacyjne z PCV 

 

Odpowiedź 

Omyłkowo w przedmiarze robót w branży budowlanej podano ilości równe zero  

a powinno być: 

Poz. 59 – 35 szt. kratek wentylacyjnych 14x14 

Poz. 73 -  2 szt. czapy kominów 0,7x1,13 m 

Poz.137 i 138 – 1700 m² 

Pozycja 159 - czyszczaki kanalizacyjne z PCV w branży sanitarnej pozostaje bez zmian, 

zgodnie z przedmiarem ilość równa się 6 szt. 

II.4. oznakowanie pomieszczeń piktogramami, wyposażenia budynku w znaki ewakuacyjne  

i dostawę i montaż odbojów przy drzwiach (zgodnie z zapisami w STWiORB) wyłączono z 

przedmiotu zamówienia – dołączony do SIWZ przedmiar robót takich elementów nie 

obejmuje: 

Odpowiedź 

Oznakowanie pomieszczeń piktogramami, wyposażenia budynku w znaki ewakuacyjne  

i dostawę i montaż odbojów przy drzwiach wykonać zgodnie z zapisami w STWiORB, 

przedmiar robót przy wynagrodzeniu ryczałtowym jest tylko elementem pomocniczym. 



II.5. świadectwo charakterystyki energetycznej obiektu (którego kopię Inwestor zobowiązany 

jest dołączyć do wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie) wyłączono z przedmiotu 

zamówienia – opis przedmiotu zamówienia w SIWZ i w projekcie umowy, wykaz 

obowiązków Wykonawcy przedstawiony w projekcie umowy, zasady ustalenia ceny 

ofertowej ustalone w SIWZ nie nakładają takiego obowiązku na Wykonawcę. 

Odpowiedź 

Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu zostanie zlecone przez 

Zamawiającego i nie jest przedmiotem zamówienia. 

III. W zakresie warunków określonych w projekcie umowy wnoszę o: 

III.I. zmianę (uzupełnienie) dotychczasowych postanowień §7 projektu umowy w sposób, 

który umożliwi wystawienie przez Wykonawcę faktur (faktury) częściowych i dokonania 

przez zamawiającego płatności w tym zakresie; 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na wystawianie faktur częściowych. 

IV. w zakresie terminu składania ofert i ustalenie nowego na siedem dni po udzieleniu 

wyjaśnień przez Zamawiającego i uzupełnienia dokumentacji przetargowej oraz mając na 

uwadze czas niezbędny na przygotowanie rzetelnej oferty, 

wnoszę o zmianę terminu składania ofert i ustalenie nowego – na siedem dni po udzieleniu  

i opublikowaniu przez Zamawiającego: odpowiedzi, wyjaśnień i brakujących części 

dokumentacji przetargowej. 

Odpowiedź 

W dniu jutrzejszym  Zamawiający określi czy przewiduje przesunięcie terminu 

składania ofert. 

                                                                                                                                                                          

                                                                                             Wójt Gminy Pęcław 

                                                                                            /-/  Artur Jurkowski 


