
Krośnice, dnia 16 maja 2014 roku 

RGPOŚiI.271.23.1.2014 

  
  

Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu przetargowym 

  

  

dotyczy: zamówienia publicznego znak: RGPOŚiI.271.23.2014 z dnia 6 maja 2014 r., 
pn.: „ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W BUKOWICACH - ETAP I” 

  
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 907, ze zm.) wobec 
zapytań Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 
treść odpowiedzi na zadane zapytania: 
  
Pytanie nr 1: 
Czy Zamawiający dopuszcza zamianę baterii elektronicznych bezdotykowych na 
jednouchwytowe baterie mechaniczne z mieszaczem? 

Odpowiedź nr 1: 
Zamawiający nie dopuszcza zamiany baterii elektronicznych dotykowych na 
jednouchwytowe baterie mechaniczne z mieszaczem. 
  
Pytanie nr 2: 
Czy Zamawiający dopuszcza zamianą grzejników płytowych z podejściem 
środkowym typu T na grzejniki płytowe z podejściem od dołu typu V? 

Odpowiedź nr 2: 
Zamawiający dopuszcza zamianą grzejników płytowych z podejściem środkowym 
typu T na grzejniki płytowe z podejściem od dołu typu V. 
  
Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę instalacji hydrantowej ze stali nierdzewnej na 
instalację hydrantową ze stali ocynkowanej? 

Odpowiedź nr 3: 
Zamawiający nie dopuszcza zamianę instalacji hydrantowej ze stali nierdzewnej na 
instalację hydrantową ze stali ocynkowanej. 
  

Pytanie nr 4: 
Czy w niniejszym postępowaniu dotyczącym etapu I należy wycenić: 
a)    przyłącze wodociągowe do budynku A i B, zgodnie z projektem 

zagospodarowania terenu nr APZT/1? 

b)    przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku A, B i C, zgodnie z projektem 
zagospodarowania terenu nr APZT/1? 

c)    przyłącze kanalizacji deszczowej do budynku A, B i C wraz z odwodnieniem 
ciągów pieszo-jezdnych, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu nr 
APZT/1? 

d)    przyłącze gazowe do budynku A i C, zgodnie z projektem zagospodarowania 
terenu nr APZT/1? 

Odpowiedź nr 4: 
Wykonawca winien uwzględnić w wycenie: 



a)    wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku A, zgodnie z projektem 
zagospodarowania terenu nr APZT/1; 

b)    wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w całości z wyłączeniem 
przykanalików z budynku C; zgodnie z projektem zagospodarowania terenu nr 
APZT/1; 

c)    wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku A, B i C wraz z 
odwodnieniem ciągów pieszo-jezdnych, zgodnie z projektem zagospodarowania 
terenu nr APZT/1, z wyjątkiem bez odcinka od studni S1 – S5; 

d)    wykonanie przyłącze gazowe do budynku A i C w całości, zgodnie z projektem 
zagospodarowania terenu nr APZT/1. 

  
Pytanie nr 5: 
Prosimy o potwierdzenie, że w niniejszym postępowaniu – etapu I, dotyczącym 
dobudowy do segmentu C obiektu przyszłej kotłowni wraz z zapleczem, należy 
wycenić kompletne wyposażenie technologiczne kotłowni 
Odpowiedź nr 5: 
Wykonawca winien uwzględnić w wycenie kompletne wyposażenie technologiczne 
kotłowni. 
  
Pytanie nr 6: 
Prosimy o jednoznaczne określenie co należy rozumieć przez zapis „dostosowanie 
kanałów wentylacji mechanicznej w istniejącym budynku do uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie”? 

Odpowiedź nr 6: 
Wykonawca winien dostosować przebieg kanałów wentylacyjnych w istniejącym 
budynku szkoły do przedmiotu zamówienia w sposób, który będzie gwarantował 
właściwe funkcjonowanie całego kompleksu szkolnego po zakończeniu realizacji 
etapu I. 
  
Pytanie nr 7: 
Prosimy o jednoznaczne określenie co należy rozumieć przez zapis „dostosować 
zaprojektowane instalacje sanitarne, wentylację mechaniczną oraz instalację 
elektryczną w istniejącym budynku do uzyskania pozwolenia na użytkowanie”? 

Odpowiedź nr 7: 
Wykonawca winien dostosować przebieg zaprojektowanej instalacji sanitarnej, 
wentylacji mechanicznej oraz instalacji elektrycznej w istniejącym budynku szkoły do 
przedmiotu zamówienia w sposób, który będzie gwarantował właściwe 
funkcjonowanie całego kompleksu szkolnego po zakończeniu realizacji etapu I. 
  
Pytanie nr 8: 
Czy rekuperatory ścienne segmentu B należy ująć w wycenie niniejszego zakresu 
dot. I etapu? 

Odpowiedź nr 8: 
Zakres niniejszego postępowania, nie obejmuje montażu rekuperatorów ściennych 
segmentu B. 
  
Pytanie nr 9: 
Z uwagi na to że instalacje grzewcze i wodociągowe są ściśle powiązane ze 
wszystkimi budynkami A, B i C, prosimy o informację czy zamawiający dopuszcza 
prowadzenie prac w czynnych segmentach B i C polegających na przeprowadzeniu 



instalacji pomiędzy nowobudowaną kotłownią przy segmencie C i nowym 
segmentem A 

Odpowiedź nr 9: 
Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie prac w czynnych segmentach B i C pod 
warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym i Dyrektorem Zespołu 
Szkół harmonogramu prac, w którym zostanie uwzględniony rozkład zajęć 
dydaktycznych w segmencie B i C. 
  
Pytanie nr 10: 
Prosimy o sprecyzowanie, czy trasy przewodów instalacyjnych (wod-kan, c.o. i c.t.) 
przebiegających pomiędzy segmentem A, a nową kotłownią przy segmencie C, 
należy poprowadzić wg dotychczasowej trasy, a odejścia do urządzeń w budynku B 
należy zakończyć zaworami odcinającymi, z uwagi na przeprowadzenie remontu 
części B w późniejszym terminie, czy jednak należy poprowadzić wszystkie instalacje 
nie biorąc pod uwagę planowanego remontu części B, uwzględniając jedynie 
bezpośrednie zasilanie segmentu A, przy możliwej zmianie trasy przewodów na jak 
najmniej kolizyjną z obecnie funkcjonującymi? 

Odpowiedź nr 10: 
Wykonawca winien uwzględnić w wycenie poprowadzenie przewodów instalacyjnych 
(wod-kan, c.o. i c.t.) wg dotychczasowej trasy, a odejścia do urządzeń w budynku B  
należy zakończyć zaworami odcinającymi, z uwagi na przeprowadzenie robót 
budowlanych budynku B w późniejszym terminie. 
  
Pytanie nr 11: 
Czy Zamawiający udostępni sale dydaktyczne 131, 132, 213 i 313 na czas 
prowadzenia robót, czyli wykonania czerpni i wyrzutni centrali wentylacyjnej 
obsługującej kuchnię segmentu A? 

Odpowiedź nr 11: 
Zamawiający udostępni na czas prowadzenia robót sale dydaktyczne 131, 132, 213 i 
313 pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym i Dyrektorem 
Zespołu Szkół harmonogramu prac, w którym zostanie uwzględniony organizacja 
zajęć dydaktycznych w/w pomieszczeniach. 
  
Pytanie nr 12: 
Czy zakres niniejszego postępowania obejmuje wykonanie wentylacji mechanicznej, 
centralnego ogrzewania i instalacji wod-kan. w salach 132 i 135 oraz kompletne 
wykonanie sanitariatów w pomieszczeniach 319, 320 i 318 segmentu B? 

Odpowiedź nr 12: 
Zakres niniejszego postępowania, nie obejmuje wykonanie wentylacji mechanicznej, 
centralnego ogrzewania i instalacji wod-kan. w salach 132 i 135 oraz kompletne 
wykonanie sanitariatów w pomieszczeniach 319, 320 i 318 segmentu B. 
  
Pytanie nr 13 

Czy Zamawiający posiada uaktualnioną decyzję o pozwoleniu na budowę dotyczącą 
wykonania I-go etapu, czyli budowę segmentu A i dobudowę do segmentu C? 
Prosimy o udostępnienie aktualnej decyzji.    
Odpowiedź nr 13: 
Zamawiający posiada decyzję pozwolenia na budowę obejmującą wykonanie I-go 
etapu (treść w załączeniu). Ograniczenie realizacji zadania zgodnie z zakresem 



opisanym w rozdziale 2 SIWZ nie pociąga za sobą konieczności uaktualnienia 
posiadanego pozwolenia na budowę. 
  
Pytanie nr 14 

Prosimy o jednoznaczne określenie urządzeń wentylacyjnych pomieszczeń szkoły, 
ponieważ w zamieszczonej dokumentacji i specyfikacji technicznej są znaczące 
rozbieżności dotyczące wyposażenia instalacji wentylacji mechanicznej, mianowicie: 

         wg opisu technicznego: 
„Wentylację mechaniczną projektuję się w pomieszczeniach nr 116, 132, 135, 201, 
302, 112, 113 i 114. Dla pomieszczenia 112, 113, 114, 116, 132, 135, 201 dobrano 
centrale wentylacyjne nawiewno – wywiewne z odzyskiem ciepła (chłodu) na 
wymienniku krzyżowym oraz nagrzewnicą wodną np. MCKT HX2 „Klimor” o 
wydajności max. 2100 m3/h z nagrzewnicą wodną o mocy 23,0 kW. Natomiast dla 
pomieszczenia 302 zaprojektowano centrale wentylacyjną nawiewno – wywiewną jak 
wyżej, lecz w wielkości MCKT HX1 o wydajności max. 1000 m3/h z nagrzewnicą 
wodną o mocy 10,0 kW. W celu usunięcia oparów kuchennych dobrano okap 
centralny wywiewny monolityczny z oświetleniem np. DM-S3609 „DoraMetal” o 
wymiarach 1700x2200x400 mm wyposażony w zawiesia, labiryntowe łapacze 
tłuszczu i dwa króćce przyłączeniowy dn 315 mm. W celu kompensacji usuwanego 
powietrza przez okap DM-S3609 zaprojektowano dodatkowo centralę nawiewną np. 
typu TA4500 HW „Systemair” z nagrzewnicą wodną o mocy 49,9 kW i wydajności 
3862 m3/h. Zaprojektowana centrala TA4500 HW, będzie sprzężona z wentylatorem 
dachowym okapu izolowanym cieplnie np. DVNI 500DV „Systemair” o wydajności jak 
centrala TA. Wentylator wyposażyć w 5-stopniowy regulator np. RTRD-7. W 
pomieszczeniach WC bez okien zamontować wentylatory ścienne montowane na 
kratkach wentylacji grawitacyjnej o wydajności 50-150 m3/h uruchamiane 
włącznikiem światła z zwłoką czasową np. BF150T „Systemair”.” 

         wg STWiOR: 
„Dla pomieszczenia 112, 113, 114, 116, 132, 135, 201 i 302, dobrano centrale 
wentylacyjne nawiewno – wywiewne MCKT HPX2 z odzyskiem ciepła o wydajności 
1500 – 2100 m3/h z wymiennikiem krzyżowym z nagrzewnicami wodnymi o mocy 
25,8 kW dla każdej z central. Natomiast dla pomieszczenia 302 zaprojektowano, 
centrale wentylacyjną nawiewno – wywiewną MCKT HPX1 z odzyskiem ciepła o 
wydajności 700 – 1000 m3/h z wymiennikiem krzyżowym z nagrzewnicą wodną o 
mocy 12,9 kW. Dla pomieszczenia kuchni wraz z jego zapleczem, zaprojektowano 
centralę wentylacyjną nawiewno – wywiewną MCKT HPX2. W celu usunięcia oparów 
kuchennych zaprojektowano okap centralny wywiewny DM-S3609 o wymiarach 
1700x2200 mm. W celu kompensacji usuwanego powietrza przez okap DM-S3609 
zaprojektowano dodatkowo centralę nawiewną np. typu TA4500 HW z nagrzewnicą 
wodną o mocy 44 kW i wydajności 3862 m3/h. Zaprojektowana centrala TA4500 HW, 
będzie sprzężona z wentylatorem dachowym okapu np. DVN 500DS. Wentylator 
wyposażyć w 5-stopniowy regulator np. RTRD 2.” 
 Prosimy o dokładne sprecyzowanie, który zapis jest obowiązujący. 
Odpowiedź nr 14: 
Do wyceny proszę przyjąć urządzenia wentylacji mechanicznej, zgodnie z opisem 
technicznym branży sanitarnej, pomniejszone o urządzenia dla etapu II – budynek B.  
  
Pytanie nr 15 

Prosimy o udostępnienie decyzji o pozwolenie na budowę oraz decyzji pozwolenia 
na rozbiórkę. 



Odpowiedź 15: 
Zamawiający udostępnia decyzję pozwolenia na budowę oraz decyzję pozwolenia 
na rozbiórkę o treści jak w załączeniu. 
  
Pytanie nr 16: 
Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie dokumentacji zawierającej inwentaryzację 
segmentu B.  
Odpowiedź nr 16: 
Zamawiający udostępnia inwentaryzację segmentu B o treści jak w załączeniu. 
Ponadto informujemy, że wykonana inwentaryzacja ma charakter poglądowy.  
Pytanie nr 17: 
W związku ze zmianą zakresu robót objętego zamówieniem, który nie jest zgodny z 
dokumentacją projektową prosimy o skorygowanie przedmiarów, które dokładnie 
sprecyzują prace do wykonania.  
Odpowiedź nr 17: 
Zamawiający jednoznacznie określił zakres przedmiotu zamówienia jak w ust. 1 
rozdziału 2 SIWZ. Przypominam Wykonawcy, że przedmiar robót jest jedynie 
dokumentem pomocniczym do skalkulowania ceny oferty i jej sporządzenia.  
Przedmiar robót jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu i specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót. Zawarte w przedmiarze robót zestawienie 
ma jedynie zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc wykonawcom w 
oszacowaniu kosztów realizacji przedmiotu zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie całości robót wynikających z dokumentacji 
projektowej w ramach etapu I objętego niniejszym zamówienia, specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru i obmiaru robót, jak również 
wszystkie pozostałe roboty lub prace, bez których nie można wykonać zamówienia, 
między innymi: wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, utrzymania zaplecza 
budowy (woda, energia elektryczna, telefon), dozorowania budowy, odtworzenia 
dróg, chodników zniszczonych w trakcie realizacji znajdujących w bezpośrednim 
sąsiedztwie placu budowy, wywozu nadmiaru gruntu, sporządzenia projektu BIOZ, 
projektu organizacji robót, prac geodezyjnych i innych czynności niezbędnych do 
wykonania przedmiotu zamówienia.  
 
Pytanie nr 18: 
Prosimy o udostępnienie projektu opisującego roboty adaptacyjno - dostosowawcze 
istniejącego budynku szkoły przewidziane do realizacji w ramach w/w zamówienia 
publicznego oraz o modyfikację przedmiaru zgodnie z przewidzianym zakresem. 
Odpowiedź nr 18: 
Roboty adaptacyjno - dostosowawcze istniejącego budynku szkoły przewidziane do 
realizacji w ramach przedmiotu zamówienia zostały opisane w dokumentacji 
projektowej stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ, specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ oraz w odpowiednich pozycjach 
przedmiaru i obmiaru robót opisanych w załączniku nr 11 do SIWZ. 
 
Pytanie nr 19: 
Obowiązkiem Zamawiającego jest dokładne sprecyzowanie zakresu robót objętego 
zamówieniem, w związku z powyższym prosimy o uaktualnienie przedmiaru oraz 
ustanowienie go elementem uzupełniającym (a nie tylko pomocniczym) 
dokumentację projektową, która obejmuje szerszy zakres prac niż w SIWZ przedmiot 
zamówienia. 

http://bip.krosnice.pl/cms_inc/cms_pobierz_dokument.php?id=2254&dok_id=4342
http://bip.krosnice.pl/cms_inc/cms_pobierz_dokument.php?id=2254&dok_id=4343
http://bip.krosnice.pl/cms_inc/cms_pobierz_dokument.php?id=2254&dok_id=4343


Odpowiedź nr 19: 
Zamawiający jednoznacznie określił zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia w 
rozdziale 2 SIWZ.  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie całości robót wynikających z dokumentacji 
projektowej w ramach etapu I objętego niniejszym zamówienia zgodnie z 
załącznikiem nr 10 do SIWZ, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ oraz przedmiarem robót opisanym w 
załączniku nr 11 do SIWZ, jak również wszystkich pozostałych robót lub prac, bez 
których nie można wykonać zamówienia, między innymi: wszelkie roboty 
przygotowawcze, porządkowe, utrzymania zaplecza budowy (woda, energia 
elektryczna, telefon), dozorowania budowy, odtworzenia dróg, chodników, wywozu 
nadmiaru gruntu, sporządzenia projektu BIOZ, projektu organizacji robót, prac 
geodezyjnych i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 
Przypominam Wykonawcy, że przyjętą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie 
ryczałtowe, które musi przewidywać wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ 
na prawidłowe i należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 
Przedmiar robót jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu i specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót. Zawarte w przedmiarze robót zestawienie 
ma jedynie zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc wykonawcom w 
oszacowaniu kosztów realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie nr 20: 
Na jakiej podstawie Wykonawca ma dostosować instalacje sanitarne, wentylacji 
mechanicznej, elektryczne - prosimy o przedstawienie szczegółowego zakresu. 
Odpowiedź nr 20: 
Wykonawca winien dostosować instalacje sanitarne, wentylacji mechanicznej i 
elektryczne na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 10 do 
SIWZ, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zgodnie z załącznikiem nr 9 
do SIWZ, przedmiarem robót opisanym w załączniku nr 11 do SIWZ w zakresie 
niezbędnym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Jednocześnie pragnę 
podkreślić, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie leży po stronie Wykonawcy. 
Ponadto Zamawiający wskazał na elementy adaptacyjno - dostosowawcze, które 
winny zostać uwzględnione w cenie ryczałtowej dla potrzeb uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie. 
 
Pytanie nr 21: 
Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje ważnym pozwoleniem na wycinkę 
drzew, ponieważ ważność posiadanego minęła 31.03.2014. W czyim zakresie leży 
wycinka? 
Odpowiedź nr 21: 
Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej wycinkę 2 drzew zgodnie z opisem 
w dokumentacji projektowej. 
Zamawiający wystąpi do Starosty Powiatu Milickiego z wnioskiem o zmianę decyzji 
na wycinkę drzew w części dotyczącej terminu usunięcia. Wykonawca będzie 
dysponował w trakcie realizacji zadania odpowiednią decyzją administracyjną 
zezwalającą na usunięcie drzew. 
 
Pytanie nr 22: 
Czy wyposażenie meblowe segmentu B wchodzi w zakres zamówienia? 



Odpowiedź nr 22: 
Wyposażenie meblowe segmentu B nie wchodzi zakres przedmiotu zamówienia. 
  

Pytanie nr 23: 
Prosimy o udostępnienie dokumentacji opisującej połączenie segmentu A i B.  
Odpowiedź nr 23: 
Zamawiający opisał połączenie segmentu A i B w dokumentacji projektowej 
stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ, przedmiarze robót opisanym w 
załączniku nr 11 do SIWZ. 
  
Pytanie nr 24: 
W kontekście zapisu w SIWZ mówiącego, że załączony przedmiar jest 
opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych  
wykonania i odbioru robót i ma jedynie obrazować skalę robót, prosimy o 
potwierdzenie, że forma kosztorysu ofertowego, który należy załączyć do oferty, 
pozostaje w gestii oferenta. 
Odpowiedź nr 24: 
Forma kosztorysu ofertowego pozostaje w gestii Wykonawcy, przy czym kosztorys 
musi uwzględniać wszystkie elementy opisane w przedmiocie zamówienia. 
  
Pytanie nr 25: 
Uprzejmie proszę o udostępnienie formularzy, które wykonawcy zobowiązani są 
wypełnić i złożyć wraz z ofertą w formacie umożliwiającym edycję dokumentu (DOC). 
Odpowiedź nr 25: 
Zamawiający udostępnia załączniki do SIWZ, które Wykonawcy zobowiązani 
wypełnić i złożyć wraz z ofertą przetargową w formacie umożliwiającym edycję 
dokumentu o treści jak w załączeniu. 
  
Pytanie nr 26: 
Według  projektu zagospodarowania terenu przewiduję się wycinkę 2 drzew 
kolidujących z projektowaną droga pożarową. Ponieważ termin wskazany w 
zezwoleniu na usunięcie drzew minął prosimy o informację czy Zamawiający dokonał 
wycinki drzew kolidujących z przedmiotem przetargu. 
Odpowiedź nr 26: 
Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej wycinkę 2 drzew zgodnie z opisem 
w dokumentacji projektowej. 
Zamawiający wystąpi do Starosty Powiatu Milickiego z wnioskiem o zmianę decyzji 
na wycinkę drzew w części dotyczącej terminu usunięcia. Tym samym Wykonawca 
będzie dysponował w trakcie realizacji zadania odpowiednią decyzją administracyjną 
zezwalającą na usunięcie drzew. 
  
Pytanie nr 27: 
Po czyjej stronie, Zamawiającego czy Wykonawcy będzie uzyskanie zezwolenia na 
usunięcie drzew kolidujących z planowaną inwestycją? 

Odpowiedź nr 27: 
Zamawiający uzyska stosowną decyzję zezwalającą na usunięcie drzew kolidujących 
z planowaną inwestycją. 
  
Pytanie nr 28: 

http://bip.krosnice.pl/cms_inc/cms_pobierz_dokument.php?id=2254&dok_id=4344


Prosimy o informację czy dla przedmiotu przetargu uzyskano decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach? 

Odpowiedź nr 28: 
Zamawiający nie posiada decyzji środowiskowej uwarunkowaniach dla 
przedmiotowej inwestycji, gdyż nie była wymagana na etapie uzyskania decyzji o 
pozwoleniu na budowę. 
  
Pytanie nr 29: 
Prosimy o załączenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia obejmującej przedmiot zamówienia lub sprecyzowania 
wymagań ochrony środowiska  na etapie realizacji inwestycji. 
Odpowiedź nr 29: 
Zamawiający nie posiada decyzji środowiskowej uwarunkowaniach dla 
przedmiotowej inwestycji, gdyż nie była wymagana na etapie uzyskania decyzji o 
pozwoleniu na budowę. 
  
Pytanie nr 30: 
Prosimy o wyjaśnienie czy "wyposażenie ruchome", wyposażenie sanitarno-
higieniczne oraz wyposażenie administracyjne zgodnie z załączonymi przedmiarami 
wchodzą w zakres zamówienia? 

Odpowiedź nr 30: 
Zakres zamówienia nie obejmuje wyposażenia ruchomego i administracyjnego z 
wyjątkiem: 
Wykonawca winien wycenić wyposażenie sanitarno - higieniczne z wyłączeniem 
elementów przypisanych do segmentu B. 
  
Pytanie nr 31: 
Zgodnie z par. 8 ust. 1 projektu umowy, w ramach realizacji przedmiotu umowy 
będzie miał miejsce m.in. odbiór zaawansowania robót, odbiór wstępny przedmiotu 
umowy oraz odbiór finalny przedmiotu umowy. Przedmiotem odbioru zaawansowania 
robót będzie wykonanie poszczególnych prac cząstkowych, a w ramach procedury 
odbioru będzie sporządzany protokół, określający m.in. termin wykonania 
poszczególnych robót (par. 8 ust. 3 projektu umowy). 
Odpowiedź nr 31: 
Zamawiający dokonał modyfikacji projektu umowy między innymi w części dotyczącej 
odbiorów. Modyfikacja projektu umowy wyjaśnia wątpliwości opisane w pytaniu. 
  
Pytanie nr 32: 
Zgodnie z par.7 ust. 1 umowy określono wynagrodzenie dla  poszczególnych prac 
cząstkowych w ramach wynagrodzenia za przedmiot umowy. Ponadto, 
postanowienia projektu umowy przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy za 
wykonanie przedmiotu umowy zostanie rozliczone na podstawie jednej faktury VAT 
wystawionej po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru finalnego przedmiotu 
umowy (par. 9 ust. 1 projektu umowy). 
Odpowiedź nr 32: 
Zamawiający dokonał modyfikacji projektu umowy między innymi w części dotyczącej 
odbiorów. Modyfikacja projektu umowy wyjaśnia wątpliwości opisane w pytaniu. 
  



Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część postępowania przetargowego 
znak: RGPOŚiI.271.23.2014 z dnia 6 maja 2014 roku i są wiążące dla 
Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 
Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. 
 


