
        ZP. 271.2.2016                                                                   Murów, dnia 5 lipca 2016 r.

 

                                                                                             Wszyscy  Wykonawcy 
                                                                                                __________________
                                                                                           treść niniejszego pisma zamieszczono
                                                                                                              na stronie www.bip.murow.pl

                                     Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów
 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy przetargu nieograniczonego – „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i
łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68 .

Na podstawie art. 38 ust. ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r.
poz.  2164.)  Urząd  Gminy  w Murowie  informuje,  że  do  siedziby Zamawiającego  w dniu
20.06.2016r.  21.06.2016r.  i  22.06.2016r.   wpłynęły  zapytania  dotyczące  treści  SIWZ  w
postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia. Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawnienia
źródła  zapytania,  przesyła  wszystkim  Wykonawcom,  którym  doręczono  specyfikację
istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

Treść zapytania jest następująca:

Pytanie 1. 
Stwierdzamy  brak  Opisu  Technicznego  dla  instalacji  sanitarnych,  oraz  brak  parametrów
technicznych modułowych pomp ciepła i innych urządzeń kotłowni.

Odpowiedź na pytanie 1:
Zamawiający uzupełnił braki.

Pytanie nr 2. 
Wg SIWZ - rozdział 3- przedmiotem zamówienia jest między innymi wykonanie przyłącza
wodociągowego oraz kanalizacyjnego, stwierdzamy iż zarówno Przedmiar Robót jak i Projekt
Budowlany obejmuje tylko instalacje wewnętrzne wod-kan.

Odpowiedź na pytanie 2:
Zamawiający uzupełnił braki.

Pytanie nr 3.
Prosimy  o  udostępnienie  rysunków  projektowych  w  rozdzielczości  umożliwiających  ich
czytelny odczyt.

Odpowiedź na pytanie 3:
Zamawiający załączył rysunki o lepszej rozdzielczości.

Z  uwagi  na  powyższe  braki  prosimy  o  prolongatę  terminu  składania  ofert  na  dzień
15.07.2016r.
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Odpowiedź: 
Zamawiający  dokonuje  zmiany  Rozdział  13   w  Specyfikacji  Istotnych  warunków

Zamówienia   oraz  zmianę  w  ogłoszeniu  polegającą  na  przesunięciu  terminu  składania  i
otwarcia ofert tj. termin składania ofert: w terminie do dnia 13.07.2016r do godz. 10:00-
Otwarcie ofert 13.07.2016r godz. 10:15.

Pytanie nr 4.
Prosimy o uzupełnienie  dokumentacji  projektowej  w rysunki  wykazów stolarki  okiennej  i
drzwiowej, z pełnym opisem parametrów konstrukcyjno- materiałowych- brak dokumentacji.

Odpowiedź na pytanie 4:
Zamawiający uzupełnił braki.

Pytanie nr 5.
Prosimy  o  uzupełnienie  udostępnionej  dokumentacji  projektowej  o  opis  techniczny  do
projektu branży konstrukcyjnej – brak w dokumentacji.

Odpowiedź na pytanie 5:
Zamawiający uzupełnił braki.

Pytanie nr 6.
Prosimy o uzupełnienie udostępnionej dokumentacji projektowej wykazy stali profilowej dla
projektowanego  ustroju  konstrukcyjnego  przekrycia  Sali  gimnastycznej  –  brak  w
dokumentacji.

Odpowiedź na pytanie 6:
Zamieszczona przez Zamawiającego dokumentacja umożliwia obliczenie ilości stali

profilowej.

Pytanie nr 7.
Prosimy o uzupełnienie   udostępnionej   dokumentacji  projektowej  o warsztatowy rysunek
wykonawczy dźwigara kratowego- z podaniem szczegółów konstrukcyjnych połączeń ( brak
w dokumentacji), oraz o potwierdzenie, że materiałem wykonawczym ustroju kratowego jest
stal St3S.

Odpowiedź na pytanie 7:
Uzupełniono rysunek dźwigara kratowego. Stal St3S.

Pytanie nr 8.
Prosimy o uzupełnienie udostępnionej dokumentacji projektowej o wykaz stali zbrojeniowej
dla ustroju fundamentowego – brak w dokumentacji.

Odpowiedź na pytanie 8:
Zamieszczona przez Zamawiającego dokumentacja umożliwia obliczenie ilości stali

zbrojeniowej fundamentów.

Pytanie nr 9.
Prosimy o potwierdzenie, że zewnętrzne zagospodarowanie wokół obiektu ma wchodzić w
ramy oferty dotyczącej przedmiotowego postępowania przetargowego – brak w przedmiarze
robót.
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Odpowiedź na pytanie 9:
Zewnętrzne  zagospodarowanie  wokół  obiektu  wchodzi  w zakres  oferty.  Przedmiar

należy traktować jako materiał pomocniczy, zgodnie z pkt 3 Rozdział 14 SIWZ.

Pytanie nr 10.
Prosimy  o  uzupełnienie  udostępnionej  dokumentacji  projektowej  o  przekroje  warstw
drogowych i chodnika, dla projektowanych utwardzeń przy projektowanym obiekcie – brak
dokumentacji.

Odpowiedź na pytanie 10:
Zamawiający uzupełnił dokumentację.

Pytanie nr 11.
Brak  informacji  w  dokumentacji  na  temat  lokalizacji  i  typu  krawężników  drogowych  /
obrzeży betonowych – prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź na pytanie 11:
Zgodnie  z  planem  zagospodarowania  i  uzupełnioną  dokumentacją  techniczną.

Krawężnik drogowy tylko od strony wjazdu od drogi, pozostałe wykonać obrzeża betonowe.

Pytanie nr 12.
Prosimy o uzupełnienie udostępnionej dokumentacji projektowej o szczegóły konstrukcyjno-
materiałowe kotary grodzącej, projektowanej w Sali gimnastycznej – brak w dokumentacji.

Odpowiedź na pytanie 12:
Zamawiający  nie  dysponuje  dokumentacją  rysunkową,  ale  kotara  powinna  spełniać
następujące wytyczne:

- nieprzeźroczysta do wysokości 3m

- powyżej 3 m siatka o wymiarach oka 50x50 mm lub 100x100 mm

- splot 3 mm

- montować na szynie przesuwne ręcznej z układem wózków jezdnych

- montować do konstrukcji dachowej ( uwzględniono obciążenie)

- kolor zielony

Pytanie nr 13.
Prosimy  o  uzupełnienie  udostępnionej  dokumentacji  projektowej  o  parametry  podłogi
sportowej w Sali gimnastycznej – brak w dokumentacji.

Odpowiedź na pytanie 13:
Podłoga sportowa powinna spełniać wszystkie parametry techniczne zgodnie z normą

PN EN 14904.

Pytanie nr 14.
Prosimy o potwierdzenie, że całość wyposażenia obiektu, zarówno pomieszczeń sportowych
 ( urządzenia sportowe, siatki, drabinki, materace, szafki w szatniach itp.), jak i pomieszczeń
ogólnych  (  stół,  fotele  biurowe,  elementy  wyposażenia  sanitariatów:  lustra,  pojemniki  na
ręczniki papierowe itp., szafy magazynowe – wchodzą w zakres oferty.
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Odpowiedź na pytanie 14:
Całość  wyposażenia  wchodzi  w  zakres  oferty.  Przedmiar  należy  traktować  jako

materiał pomocniczy, zgodnie z pkt 3 Rozdział 14 SIWZ.

Pytanie nr 15.
Prosimy o udostępnienie skanu decyzji o pozwoleniu na budowę przedmiotowej inwestycji.

Odpowiedź na pytanie 15:
Zamieszczono skan decyzji.

Pytanie nr 16.
Prosimy o sprecyzowanie, czy w obrębie projektowanej inwestycji znajdują się obiekty z nią
kolidujące, przeznaczone do rozbiórki.

Odpowiedź na pytanie 16:
Budynek  gospodarczy  o  wymiarach  4,6x6,9  [m]  i  wysokości  3,4  [m]  jest

przeznaczony do rozbiórki. Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej – murowany
z bloków żużlobetonowych, kryty papą. 

Pytanie nr 17.
Prosimy o udostępnienie rysunkowych części dokumentacji projektowej ( wszystkie branże)
w  czytelnej  wersji:  udostępniona  dokumentacja  została  wydrukowana  w  rozdzielczości
uniemożliwiającej odczyt danych rysunków.

Odpowiedź na pytanie 17:
Zamawiający załączył rysunki o lepszej rozdzielczości.

Pytanie nr 18.
Prosimy o potwierdzenie ,  że zakres oferty nie ma obejmować żadnych robót w budynku
istniejącego gimnazjum – brak informacji w dokumentacji na temat robót remontowych.

Odpowiedź na pytanie 18:
Zakres  oferty winien  obejmować  wykonanie  otworu drzwiowego wraz z  drzwiami

przeciwpożarowymi  EI60  w budynku  istniejącym gimnazjum -   zgodnie  z  dokumentacją
rysunkową.  Kalkulacja  winna  również  obejmować  wykończenie  przedmiotowego  otworu
drzwiowego (tynkowanie, malowanie, itd.).

Pytanie nr 19.
W związku z koniecznością wnikliwej analizy dokumentacji projektowej, licznymi brakami w
dokumentacji,  uzależniającymi  zamknięcie oferty od terminu ich uzupełnienia  ,  prosimy o
prolongatę terminu składania ofert, do dnia 15.07.2016roku.

Odpowiedź na pytanie 19: 
Zamawiający dokonuje zmiany w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia Rozdział 13
oraz zmianę w ogłoszeniu polegającą na przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert tj.
termin składania ofert: w terminie do dnia 13.07.2016r do godz. 10:00- Otwarcie ofert
13.07.2016r godz. 10:15.
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Pytanie nr 20.
Prosimy o zamieszczenie czytelnych rysunków dot. instalacji sanitarnych w formacie pdf.
Zamieszczone rys. są nieczytelne. Nie można odczytać ani średnic ani opisów z rysunków.

Odpowiedź na pytanie 20:
Zamawiający załączył rysunki o lepszej rozdzielczości.

Pytanie nr 21.
Z uwagi na bardzo ubogi w informacje opis techniczny prosimy o podanie rodzaju rur z jakich
ma być wykonana instalacja centralnego ogrzewania.

Odpowiedź na pytanie 21:
Zamawiający uzupełnił braki - załączniki.

Pytanie nr 22.
Czy poz. Nr 236 dot. centralnego ogrzewania nie jest zdublowana z poz. 235? Jeśli tak to
prosimy o usunięcie pozycji 236.

Odpowiedź na pytanie 22:
Przedmiar należy traktować jako materiał pomocniczy, zgodnie z pkt 3 Rozdział 14

SIWZ.

Pytanie nr 23.
Prosimy o podanie charakterystyki pomp montowanych w kotłowni.

Odpowiedź na pytanie 23:
Zamawiający uzupełnił braki - załączniki.

Pytanie nr 24.
Brak pozycji dot. rur stalowych, otulin oraz armatury ( zawory, filtry, manometry, termometry
itp.)

Odpowiedź na pytanie 24:
Przedmiar należy traktować jako materiał pomocniczy zgodnie z pkt 3 Rozdział 14

SIWZ.

Pytanie nr 25.
Brak pozycji dot. zbiorników cwu w kotłowni. Prosimy o dopisanie pozycji.

Odpowiedź na pytanie 25:
Przedmiar należy traktować jako materiał pomocniczy zgodnie z pkt 3 Rozdział 14

SIWZ.

Pytanie nr 26.
Jaki standard ceramiki (umywalki, pisuary, brodziki  i miski wc) należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź na pytanie 26:
Ceramika  biała  z  powłoką  standardową,  dostosowana  do  pomieszczenia,  deski

sedesowe wolno opadające, przewiduje się maksymalną unifikację tj. jednolitość wyposażenia
w pomieszczeniu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 3 typy ceramiki do wyboru.  
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Pytanie nr 27.
Czy miski wc mają być typu kompakt czy podwieszane  na stelażach? Jeśli podwieszane brak
jest pozycji dot. stelaży.

Odpowiedź na pytanie 27:
Podwieszane  na  stelażach.  Przedmiar  należy  traktować  jako  materiał  pomocniczy

zgodnie z pkt 3 Rozdział 14 SIWZ.

Pytanie nr 28.
Jaki standard baterii należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź na pytanie 28:
Baterie  muszą  być  dostosowane do funkcji  pomieszczenia.  Wykonawca przedstawi

Zamawiającemu 3 typy baterii do wyboru.  

Pytanie nr 29.
Z uwagi na braki informacyjne na rys rzutu wentylacji prosimy o zamieszczenie zestawienia
szczegółowego dot. elementów wentylacji, - pozwoli to na określenie szczegółowego rodzaju
i ilości elementów wentylacyjnych.

Odpowiedź na pytanie 29:
Zgodnie z załączoną przez Zamawiającego dokumentacją.

Pytanie nr 30.
Stwierdzamy  rozbieżności  w  wykonaniu  elewacji  Sali  gimnastycznej  wg.  rys.  A6
zastosowano na  elewacji  siatkę  RHENZINK – prePatina  blue  grey 1,5mm 62,5/23*7BG,
natomiast  na  rys.K-13  został  pokazany  szczegół  wykonania  elewacji  osłonowej  z  płyty.
Proszę o konkretną informację jaki materiał należy ująć  w ofercie przetargowej.

Odpowiedź na pytanie 30:
Elewację  należy  wykonać  z  siatki  o  parametrach  zgodnych  z  dokumentacją

techniczną.

Pytanie nr 31.
Według opisu technicznego pkt. 2.6 Dach i odprowadzenie wody: „ Należy zapewnić stały
dostęp  do  kominów,  anten,  instalacji  odgromowej  oraz  koryt  przelewowych.  Zwrócić
szczególną  uwagę przy właściwej  izolacji  i  obróbce blacharskiej  wyłazu dachowego”.  Na
rzucie  dachu  nie  występują  włazy  dachowe.  Na  żadnym  rysunku  nie  zostały  pokazane
elementy umożliwiające dojście na dach. Prosimy o uzupełnienie, jeżeli takie elementy mają
zostać ujęte w ofercie.

Odpowiedź na pytanie 31:
Brak  wyłazów  dachowych  w  dokumentacji,  jednakże  Wykonawca  winien  ująć  w

przedmiocie  zamówienia  montaż  drabiny stalowej  zewnętrznej  do elewacji,  zapewniającej
dojście na dach nad zapleczem socjalnym (część niższa).
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Pytanie nr 32.
W  opisie  technicznym  pojawia  się  informacja,  że  w  ramach  inwestycji  należy  wykonać
drenaż,  obwodowy-  wg  odrębnego  opracowania.  Prosimy  o  udostępnienie  przywołanego
opracowania.

Odpowiedź na pytanie 32:
Nie ma potrzeby wykonania drenażu obwodowego. 

Pytanie nr 33. 
Prosimy  o  sprecyzowanie  informacji  dotyczących  warstw  posadzkowych.  Na  rysunkach
branży  architektonicznej  jako  warstwa  izolacji  termicznej  posadzki  występuje  styropian
EPS100gr 10cm, na rysunku branży konstrukcyjnej podano styrodur gr 10 cm ( w szczególe
izolacji fundamentów, rysunek K-1).

Odpowiedź na pytanie 33:
Styrodur gr. 10 [cm].

Pytanie nr 34.
W przedmiarze robót – instalacja co – ujęto łącznie do wyceny 17 szt. grzejników płytowych,
natomiast rur przyłącznych do grzejników ( poz. 248) szt. 20. Tyle samo grzejników co rur
przyłącznych  obejmuje  Projekt  budowlany.  Brak  w  przedmiarze  robót  głowic
termostatycznych oraz zaworów grzejnikowych. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę
przedmiaru.

Odpowiedź na pytanie 34:
Przedmiar należy traktować jako materiał pomocniczy zgodnie z pkt 3 Rozdział 14

SIWZ.

Pytanie nr 35.
Prosimy o podanie typów grzejników zaprojektowanych dla Sali gimnastycznej ( parametry
techniczne,  wymiary)  Rozdzielczość  udostępnionych  przez  Zamawiającego  rysunków  nie
pozwala na ich czytelny odczyt. 
Odpowiedź na pytanie 35:

Zamawiający  załączył  rysunki  o  lepszej  rozdzielczości,  z  których  można  odczytać
parametry techniczne i wymiary grzejników.

Pytanie nr 36.
Pozycja  przedmiarowa nr  235 dubluje  się  z  pozycją  236 (  inst,  co-  rurociągi  z  tworzyw
sztucznych  o średnicy zewnętrznej  32mm – mb 98)  prosimy o  wyjaśnienie  i  ewentualną
korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź na pytanie 36:
Przedmiar należy traktować jako materiał pomocniczy zgodnie z pkt 3 Rozdział 14

SIWZ.

Pytanie nr 37. 
Prosimy o wykreślenie zapisu 5 i 6 Rozdziału 14 w związku z naruszeniem art. 29 ust. 1 oraz
art. 31 pzp Wskazujemy, że zgodnie z aktualną linią orzecznictwa Zobowiązanie Wykonawcy
do wliczenia w cenę ofertową ryczałtową kosztów ryzyk a przez to wszystkich nakładów
związanych z wykonaniem robót(…) nie ujętych w dokumentacji, narusza art. 29 ust. 1 i art.
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31 ust. 1 p.zp., może również naruszać art. 140 p.z.p [ patrz wyrok KIO 806/11 – Wyrok
Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych ].
Wynagrodzenie ryczałtowe , w przypadku ustalenia takiej podstawy rozliczeń, ustalane jest w
odniesieniu do zakresu zamówienia objętego dokumentacją.  Ryczałt  nie może obejmować
tego czego zamawiający nie przewidział w dokumentacji projektowej, a także tego czego nie
można  było  przewidzieć  na  etapie  przygotowania  oferty,  są  to  bowiem  przesłanki  do
udzielenia  zamówienia  w trybie  art.  67  ust.  5  p.z.p.  na  roboty dodatkowe-  sygnatura  akt
KIO/UZP 184/10 Dział: Krajowa Izba Odwoławcza – Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej
przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 2 marca 2010r. KIO /UZP 184/10. Z
przepisu art. 29 ust. 1 ustawy p.z.p. wypływa wniosek, że obowiązkiem Zamawiającego jest
dokonanie opisu w sposób jednoznaczny i  wyczerpujący,  a więc taki,  który zapewnia,  że
wykonawcy będą w stanie, bez dokonywania dodatkowych interpretacji, zidentyfikować , co
jest przedmiotem zamówienia ( jakie usługi, dostawy czy roboty budowlane), i że wszystkie
elementy istotne dla wykonania zamówienia będą w nim uwzględnione. 
Co  więcej  nałożenie  na  Wykonawcy  obowiązku  ukształtowania  ceny  w  oparciu  o
samodzielne  przewidzenie  okoliczności  oraz  sprawdzenie  warunków  w  terenie  rodzi
niebezpieczeństwo  złożenia  nieporównywalnych  ofert,  każdy  bowiem  może  uzyskać
odmienne  rzędne  w  zależności  od  stopnia  wiedzy  i  doświadczenia  czy  umiejętności
skalkulowania tego rodzaju wielkości w tego rodzaju inwestycji- patrz. KIO 1011/15 Wyrok
Krajowej  Izby  Odwoławczej  przy  Prezesie  Urzędu  Zamówień  Publicznych  z  1  czerwca
2015r.
 
Odpowiedź na pytanie nr 37:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie przedmiotowego zapisu. 
Powyższy zapis jest zgodny z treścią art.  632 i 647  Kodeksu Cywilnego,  co potwierdza
wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku, sygn..akt.Ga 314/11 z dnia 14 lipca 2011r. który został
wydany w wyniku  skargi  złożonej  na wyrok  KIO z  dnia  27.04.2011.  sygnatura  akt  KIO
806/11 „ Podkreślić należy, iż warunki umowne są identyczne dla wszystkich Wykonawców.
Wykonawca dopuszczony do udziału  w postępowaniu po otrzymaniu  SIW ma możliwość
zapoznania się z nimi i zdecydowania, czy tak ukształtowany stosunek zobowiązaniowy mu
odpowiada i czy chce złożyć ofertę. O ile postanowienia SIWZ nie naruszają obowiązujących
przepisów,  Wykonawca  nie  może  zarzucać  Zamawiającemu,  że  poszczególne  elementy
umowy mu nie odpowiadają. Zgodnie z art. 3531 k.c”.

Pytanie nr 38.
W  związku  z  licznymi  pytaniami  do  udostępnionej  dokumentacji  projektowej,  wnosimy
ponownie o prolongatę terminu składania ofert do dnia 15.07.2016r. 

Odpowiedź na pytanie 38: 
Zamawiający dokonuje zmiany w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia Rozdział 13
oraz zmianę w ogłoszeniu polegającą na przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert tj.
termin składania ofert: w terminie do dnia 13.07.2016r do godz. 10:00- Otwarcie ofert
13.07.2016r godz. 10:15.

Pytanie nr 39.
Jaka jest  szacunkowa wartość zamówienia dla zadania p.n.: Budowa Sali  gimnastycznej  z
zapleczem  socjalnym  i  łącznikiem  do  Publicznego  Gimnazjum  w  Zagwiździu  przy  ul.
Lipowej 68”
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Odpowiedź na pyatnie 39:
Szacunkowy koszt  zamówienia  zostanie  wpisany do protokołu  postępowania  po  otwarciu
ofert.

Pytanie nr 40.
Na stronie 3 umowy oraz w SIWZ zamawiający wskazuje , że „ w przypadku wystąpienia
kolizji ze stanem istniejącym na etapie realizacji prac , należy dokonać stosownych zmian w
projekcie  z  zachowaniem wymaganych  przepisów prawa „- pytanie  – na czyj  koszt  mają
zostać wykonane zmiany w projekcie w przedstawionej sytuacji? Wykonawca wskazuje, że
załączona  dokumentacja  projektowa  stanowi  realizację  założeń  koncepcyjnych
Zamawiającego i nieuzasadnionym byłoby, gdyby za błędy, w tym ukryte lub rozbieżności
dokumentacji odpowiadać miał finansowo wykonawca.

Odpowiedź na pytanie 40:
Koszt ponosi Wykonawca,  natomiast  zmian dokumentacji  dokonuje w uzgodnieniu

z Zamawiającym

Pytanie nr 41.
Na stronie 23 pkt 6 SIWZ zamawiający wskazuje, że „Skutki ewentualnych ukrytych błędów
( wad) w dokumentacji projektowej ciążą na wykonawcy zamówienia”- wnosimy o zmianę
tego z powodów jak w pkt. 2.

Odpowiedź na pytanie 41:
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie przedmiotowego zapisu. 
Powyższy zapis jest zgodny z treścią art.  632 i 647  Kodeksu Cywilnego,  co potwierdza
wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku, sygn..akt.Ga 314/11 z dnia 14 lipca 2011r. który został
wydany w wyniku  skargi  złożonej  na wyrok  KIO z  dnia  27.04.2011.  sygnatura  akt  KIO
806/11 „ Podkreślić należy, iż warunki umowne są identyczne dla wszystkich Wykonawców.
Wykonawca dopuszczony do udziału  w postępowaniu po otrzymaniu  SIW ma możliwość
zapoznania się z nimi i zdecydowania, czy tak ukształtowany stosunek zobowiązaniowy mu
odpowiada i czy chce złożyć ofertę. O ile postanowienia SIWZ nie naruszają obowiązujących
przepisów,  Wykonawca  nie  może  zarzucać  Zamawiającemu,  że  poszczególne  elementy
umowy mu nie odpowiadają. Zgodnie z art. 3531 k.c”.

Pytanie nr 42.
Na stronie 6 umowy w § 5 ust. 2 pkt. 15 Zamawiający wskazuje, iż obowiązkiem wykonawcy
jest  „uzyskanie”  wszelkich dodatkowych zezwoleń,  wymaganych  prawem,  od właściwych
władz,  swoim  staraniem  i  na  własny  koszt”-  pytanie  o  jakie  zezwolenia  chodzi  i  czy
Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa aby ten mógł występować w
imieniu Zamawiającego?.

Odpowiedź na pytanie 42:
Zamawiający miał na myśli zezwolenia takie jak: warunki przyłączeniowe do sieci,

prolongata tychże  warunków, zgoda na zajęcie  pasa drogowego, itp.  Zamawiający udzieli
Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa. 

Pytanie nr 43.
W  §  6  umowy  ust.  4  zamawiający  wskazuje  ,  że  „  W  przypadku  wykrycia  wad  w
dokumentacji  technicznej  inwestycji  (  dokumentacji  projektowej,  STWiOR i  przedmiarze
robót)  przekazanej  przez  Zamawiającego  Wykonawcy  w  sposób  i  terminie  opisanym
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postanowieniami  ust.  1,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zgłoszenia  wykrytych  wad  w
terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty przekazania dokumentacji- wnosimy o zmianę tego
zapisu, gdyż nie koresponduje on z zapisem o którym mowa w pkt. 2. Ponadto nie jest rolą
wykonawcy analiza dokumentacji technicznej pod kątem ewentualnych wad. Projekt zamówił
Zamawiający,  odebrał  go przyjmując,  iż  został  wykonany w sposób prawidłowy i  za taki
projekt  zapłacił  autorowi  projektu.  Ewentualne  rozbieżności  mogą  pojawić  się  na  etapie
realizacji inwestycji i na tym etapie Wykonawca powinien je zgłosić zamawiającemu. Wobec
powyższego wnosimy o dokonanie stosownej zmiany w zapisach umowy.

Odpowiedź na pytanie 43:
Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisu.

Pytanie nr 44.
§ 7 ust. 2 zdanie 2 odnosi się do sytuacji przed podpisaniem umowy, a nie do jej realizacji.
Zawarcie  umowy kończy postępowanie o udzielenie  zamówienia  publicznego Wnosimy o
wykreślenie tego zdania z treści umowy.

Odpowiedź na pytanie 44:
Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisu.

Pytanie nr 45.
W § 13 umowy zamawiający określił zasady płatności za realizację zadania. Zadanie będzie
realizowane  na  przestrzeni  lat  2016/2017/2018.  Zgodnie  z  założeniami  zamawiającego,
płatność  będzie  dokonywana  na  podstawie  zaawansowania  realizacji  harmonogramu
rzeczowo- finansowego przyjętego przez strony umowy. Wykonawca wnosi o dokonanie w
tym zakresie zmian i wprowadzenie płatności za realizację zadania w okresach miesięcznych
stosownie do zaawansowania prac.

Odpowiedź na pytanie 45:
Zamawiający  nie  narzuca  w  jakich  okresach  przedmiotowa  inwestycja  będzie

rozliczana, może to być również okres miesięczny.

Pytanie nr 46. 
W  §14  ust.  1  zamawiający  wskazał;  „  Wykonawca  zobowiązany  jest  przedstawić  ten
harmonogram najpóźniej w dniu zawarcia umowy oraz uzyskać akceptację Zamawiającego
dla przedstawionego harmonogramu rzeczowo- finansowego. Nieprzedłożenie harmonogramu
rzeczowo-  finansowego  do  dnia  zawarcia  umowy  będzie  skutkować  odstąpieniem
Zamawiającego od czynności zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
oraz  zatrzymaniem  wadium.  Harmonogram  rzeczowo-  finansowy  będzie  sporządzony  na
wzorze harmonogramu stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ. Sporządzony Harmonogram
rzeczowo- finansowy musi być zgodny z dokumentacją projektową i STWiOR” – wnosimy
jak w pkt. 5.

Odpowiedź na pytanie 46:
Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisu.

Pytanie nr 47.
W§  15  ust.  3  umowy  zamawiający  wskazuje  na  procedurę  odbiorów  zobowiązując
wykonawcę  do dokonania  zgłoszenia  odbiorów w ciągu  5  dni  roboczych  od zakończenia
robót,  w SIWZ zamawiający wskazuje,  że dniem zakończenia robót jest dzień podpisania

10



bezusterkowego  protokołu  odbioru  końcowego  robót  –  Pytanie  skoro  termin  zakończenia
realizacji  umowy  przewidziany  jest  na  31.08.2018r.,  to  aby  został  on  zachowany,  czy
zgłoszenie gotowości odbioru robót musi nastąpić przed terminem?.

Odpowiedź na pytanie 47:
Zgłoszenie gotowości do odbioru musi nastąpić najpóźniej w dniu 31.08.2018 r.

Pytanie nr 48.
Czy wystąpienie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu o pozwolenie
na  użytkowanie  obiektu  ma  nastąpić  przed  odbiorem  przez  Zamawiającego  czy  po  tym
odbiorze?.

Odpowiedź na pytanie 48:
Po odbiorze przez Zamawiającego.                                                      

Pytanie nr 49.
Jednym z wymaganych dokumentów zgodnie z SIWZ jest  odpis z KRS, czy musi  to być
odpis  sądowy,  czy  zamawiający  będzie  honorował  wydruk  elektroniczny  ze  strony
internetowej centralnej bazy KRS odpowiadający temu odpisowi?.

Odpowiedź na pytanie nr 49:
Wydruk elektroniczny z rejestru KRS jest ważny nie wymaga podpisu liczy się data jego
wygenerowania z sytemu.

Pytanie nr 50.
Ze względu na fakt , iż podłogi sportowe montowane w salach i halach sportowych powinny
być wykonane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14904;2006- prosimy o
potwierdzenie,  wykonany  system  podłogi  powinien  być  zgodny  we  wszystkich  13
parametrach z normą PN EN 14904:2009.

Odpowiedź na pytanie 50:
Podłoga sportowa powinna spełniać wszystkie parametry techniczne zgodnie z normą

PN EN 14904.

Pytanie nr 51.
Czy Zamawiający wyraża  zgodę na zastosowanie certyfikowanej,  systemowej  podłogi  np.
ARIM SPORT 2.S. zgodnej z normą PN 14904;2009 we wszystkich 13 parametrach.

Odpowiedź na pytanie 51:
Nie.

Pytanie nr 52.
W dokumentacji dot. budowy Sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Zagwiździu przy ul.
Lipowej brak zestawienia stolarki zew oraz wew.

Odpowiedź na pytanie 52:
Zamawiający uzupełnił braki.

Pytanie nr 53.
1. Prosimy o zamieszczenie zestawienia stali na konstrukcję dachu.
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2. Zamieszczenie zestawienia stali zbrojeniowej.
3. Zamieszczenie rysunku A7 z zestawieniem stolarki
4. Podanie informacji jakie przewody przyjęto w pozycji od 116 do 153.

Odpowiedź na pytanie 53:
1.  Zamieszczona  przez  Zamawiającego  dokumentacja  umożliwia  obliczenie  ilości  stali
konstrukcyjnej dachu.
2.  Zamieszczona  przez  Zamawiającego  dokumentacja  umożliwia  obliczenie  ilości  stali
zbrojeniowej.
3. Zamawiający uzupełnił braki
4. Zgodnie z dokumentacją projektową

Pytanie nr 54.
Opis techniczny str.11 w instalacji LAN wymaga się tam jednocześnie przewodu UTP kat.5e
oraz S/FTP kat. 6 ognioodpornego. Który przewód wycenić.

Odpowiedź na pytanie 54:
UTP kat. 5e

Pytanie nr 55.
Prosimy o zamieszczenie schematu złącza kablowego. Jest w przedmiarze, wspomina się o
nim w opisie technicznym, ale szczegółowych parametrów brak.

Odpowiedź na pytanie 55:
Poza zakresem – gdyż złącze wykonuje firma TAURON.

Pytanie nr 56.
Prosimy o zamieszczenie schematu rozdzielnicy Toz Występuje w przedmiarze, w projekcie
brak.

Odpowiedź na pytanie 56:
Zgodnie z dokumentacją techniczną, poza zakresem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 57.
Czy Wykonawca  dostarcza  CD/MP3 zawarte  na  rys.  „  Schemat-  nagłośnienie  Sali”?  Nie
występuje w przedmiarze.

Odpowiedź na pytanie 57:
Wykonawca  dostarcza  CD/MP3  zawarte  na  rys.  „Schemat  -  nagłośnienie  Sali”.

Przedmiar należy traktować jako materiał pomocniczy zgodnie z pkt 3 Rozdział 14 SIWZ.

Pytanie nr 58.
Czy Wykonawca dostarcza dzwonki? Brak w przedmiarze.

Odpowiedź na pytanie 58:
Tak. Przedmiar należy traktować jako materiał pomocniczy zgodnie z pkt 3 Rozdział

14 SIWZ.
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Pytanie nr 59.
Prosimy  o  zamieszczenie  lepszej  jakości  rysunki  najlepiej  rysunki  w  rozszerzeniu  DWG
(AutoCAD). Jeśli  istnieją to również rozwiązania instalacji  wentylacji  w przekrojach i  na
rzucie dachu ( w przypadku, gdy tam również występuje ( np. wyrzutnie dachowe).

Odpowiedź na pytanie 59:
Zamawiający załączył  rysunki o lepszej rozdzielczości.  Zamawiający nie dysponuje

dokumentacją o rozszerzeniu dwg.

Pytanie nr 60.
Prosimy o zamieszczenie opisu dotyczącego wykonania instalacji wentylacji.

Odpowiedź na pytanie 60:
Zamawiający uzupełnił braki – załączniki.
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