
Zarzecze, dnia 21.10.2020 r.  

ZP.271.26.2020 

 

Do wszystkich zainteresowanych 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.26.2020 w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Siennowie” 

Wójt Gminy Zarzecze, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

– Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) składa wyjaśnienia: 

 

Wykonawca nr 2 

W związku z udzielonymi w dniu 19.10.2020 r. odpowiedziami na pytania dotyczące SIWZ 

wnosimy o:  

1. Dostosowanie prowadzonego postępowania do przepisów art. 31 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. 

Po wnikliwej analizie dokumentów stanowiących załączniki do postępowania 

stwierdzamy, że postępowanie zostało przygotowane zgodnie z art. 31 ustawy PZP  

w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia jest szczegółowo 

określony w załączniku nr 8 – przedmiary robót, zamieszczone dla każdej z branż 

oddzielnie. Opis przedmiotu zamówienia stanowi również dokumentacja projektowa, 

stanowiąca załącznik nr 10. 

 

2. Opracowanie dokumentacji projektowej spełniającej wymogi rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego -  uzupełnienie o projekty wykonawcze które są wymaganą 

częścią dokumentacji projektowej. 

Załączona na stronie internetowej dokumentacja techniczno-kosztorysowa do 

postępowania przetargowego nosi wszelkie znamiona dokumentacji wykonawczej,  

tj. zawiera przedmiar robót wraz z wyliczeniem ilości robót oraz kosztorys inwestorski 

(w aktach sprawy). W przedmiotowym projekcie architektoniczno-budowlanym zawarte 

są informacje dotyczące: przygotowania terenu pod budowę, robót budowlanych  

w zakresie wznoszenia kompletnego obiektu budowlanego oraz jego części składowych 

włącznie z robotami wykończeniowymi, robót w zakresie instalacji budowlanych oraz 

robót związanych z zagospodarowaniem terenu. Projekt został opracowany z podziałem 

na branże: architektoniczną, konstrukcyjną, sanitarną i elektryczną, wraz z ekspertyzą 

techniczną wpływu planowanej rozbudowy. Ponadto w projekcie zawarte  



są szczegółowe obliczenia statyczne wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku 

wraz z wykazem zbrojenia i zestawieniem wiązarów dachowych. Dokumentacja 

projektowa zawiera rysunki w czytelnych skalach uwzględniających specyfikę 

zamawianych robót wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą: części obiektu, 

rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, detali architektonicznych oraz 

urządzeń budowlanych instalacji i wyposażenia technicznego.   

 

3. Zmianę zapisu w § 2 pkt 1 projektu umowy na: "Zamawiający przekaże Wykonawcy  

1 egzemplarz Projektu budowlanego i wykonawczego w dniu podpisania umowy." oraz  

w § 3 ust. 1 pkt 1 na "1.  Do obowiązków Zamawiającego należy: 1) przekazanie Wykonawcy 

Projektu budowlanego i wykonawczego oraz wszystkich innych informacji lub dokumentów 

będących w jego posiadaniu, niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy" 

 Zamawiający nie zmienia zapisów w § 2 pkt 1 oraz § 3 ust. 1 pkt 1 projektu umowy. 

 

 

Wykonawca nr 3 

 

Dokumentacja elektryczna nie zawiera informacji dotyczących instalacji niskoprądowych, 

natomiast w przedmiarze, takie prace występują. Proszę o informację, który zakres prac jest 

poprawny. Jeżeli prace objęte w przedmiarze są aktualne, proszę o uzupełnienie dokumentacji 

technicznej o brakujące elementy. 

W dniu 21.10.2020 r. został dodany opis instalacji niskoprądowej. Przedmiar robót w branży 

elektrycznej pozostaje bez zmian. 


