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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 2013-10-23 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg ograniczony, na: 

Budowa basenu-krytej pływalni w Proszowicach ETAP II - stan wykończeniowy. 

Treść wspomnianej prośby jest następująca : 

W związku z zamiarem złożenia oferty w powyższym postępowaniu, na podstawie art. 38              

ust. 1. Prawa Zamówień Publicznych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie 

następujących wątpliwości:  

1. W nawiązaniu do treści odpowiedzi Zamawiającego  z dnia 22 października 2013 roku 

prosimy o zmianę zapisów wzoru umowy określonych w § 10 ust 1 gdyż uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie obiektu przy wskazanym zakresie prac nie jest możliwe. 

 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów wzoru umowy. Jednym z warunków 

stawianych w niniejszym postępowaniu jest uzyskanie prawomocnego pozwolenia na 

użytkowanie obiektu.   

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z zapisami pkt 3.1 SIWZ 

„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacji budowlanej, 

przedmiarach robót oraz wzorze umowy, stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.”.  W związku z powyższym dołączony przedmiar robót jest 

jednym z dokumentów pomocniczych określających przedmiot zamówienia. Załączona 
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dokumentacja budowalna jest opracowaniem zatwierdzonym poprzez prawomocną decyzję 

pozwolenia na budowę i wynikające z niej prace przewidziane do wykonania są robotami 

wystarczającymi do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

Ponadto Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami pkt. 3.1, 12.1, SIWZ, § 1, § 3 lit a, 

§ 4 pkt 1, § 10 pkt 1, § 11 pkt 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik do w/w SIWZ, oraz pkt 1 

wzoru oferty stanowiącego załącznik do w/w SIWZ podana cena ofertowa jest ceną ryczałtową za 

wykonanie całości zadania określonego w opisie przedmiotu zamówienia. Żądanie przez 

Zamawiającego kosztorysu ofertowego, ma na celu określenie wartości wykonanych robót przy 

ewentualnej istotnej zmianie warunków umowy przewidzianej w pkt IV.3 ogłoszenia                                

o zamówieniu, pkt 17.2 SIWZ, oraz § 1, pkt 4 wzoru umowy.  

  

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

zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ. 

Zamawiający 

 

Jan Makowski 


