Rozprza, dn. 13.02.2018 r.
Gmina Rozprza
Al. 900-lecia 3
97-340 Rozprza

IZP.271.1.3.2018
Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia
Dot.: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Budowa przedszkola w Niechcicach”.
Zamawiający informuje,

że

w

przedmiotowym

postępowaniu

od

Wykonawców

ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Działając
zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
[Dz.U.2017.1579 ze zm.] Zamawiający przekazuje wyjaśnienia na wniesione zapytania:

Pytanie 1:
Czy Zamawiający udostępni wykonawcy możliwość skorzystania z mediów (z podlicznikiem
wykonawcy) - energia elektryczna i woda czy też wykonawca musi wykonać na własny koszt
przyłącza budowlane tych mediów?
Odpowiedź na pytanie:
W sprawie zainstalowania podlicznika energii elektrycznej oraz wody należy wystąpić do gestorów
sieci – PGE Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski oraz ZGK w Rozprzy. Opłaty z tym
związane ponosi Wykonawca. W trakcie budowy zgodnie z projektem zostanie wykonana
przebudowa przyłącza energetycznego oraz przyłącza wodociągowego, zgodnie z zatwierdzonymi
projektami budowlanymi. Jeżeli Wykonawca zakłada wykonanie tymczasowych przyłączy, to
wykonuje je na własny koszt.

Pytanie 2:
Kto odpowiada za ewentualne błędy lub braki projektowe - wykonawca czy autor projektu?
Odpowiedź na pytanie:
Za błędy projektowe odpowiada Projektant, ponieważ on jest autorem dokumentacji w rozumieniu
Prawa budowlanego oraz sprzedawcą w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Pytanie 3:
Czy autor projektu pełni tzw. nadzór autorki nad wykonanym projektem?
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Odpowiedź na pytanie:
Aktualnie nie zakładamy pełnienia nadzoru autorskiego.
Pytanie 4:
Czy ze względu na wynagrodzenie kosztorysowe wykonawca ma prawo dowolnie kształtować
nakłady rzeczowe w kosztorysach ofertowych - Zamawiający jako załączniki do SIWZ zamieścił
jedynie przedmiary. Podana podstawa wyceny dotyczy niejednokrotnie innych niż wynika
z projektu materiałów. Czy w takiej sytuacji wykonawca może samodzielnie wprowadzać
nazewnictwo oraz normy zużycia materiałów właściwych tj. takich, które opisuje projekt?
Odpowiedź na pytanie:
Do opisania przedmiotu zamówienia oprócz przedmiarów Zamawiający zamieścił projekty
budowlane i projekty wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania robót. Niektóre pozycje
zostały oznaczone słowem „analogia”, która polega na doborze nakładów z określonej tablicy
katalogu, które pod względem charakteru robót, jednostki obmiaru oraz organizacji i technologii
wykonywania robót kwalifikują się do wykorzystania przy ustalaniu określonych nakładów.
Wykonawca powinien zastosować wskazane katalogi

i nie powinien wprowadzać zmian

nazewnictwa oraz norm w pozycjach.

Pytanie 5:
Czy ze względu na wynagrodzenie kosztorysowe wykonawca może samodzielnie dokonywać
jakichkolwiek zmian w opisie podstawy wyceny, w jednostkach lub przedmiarach?
Odpowiedź na pytanie:
Wykonawca nie może dokonywać zmian w opisie podstawy wyceny, w jednostkach
i przedmiarach. Jeżeli zdaniem Wykonawcy występują błędy dotyczące ilości zaprojektowanych
robót, błąd ten należy zgłosić w procedurze zadawania pytań. Dodatkowo informujemy, że
wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy, więc ostateczne rozliczenie nastąpi w oparciu
o rzeczywiste wykonanie robót budowlanych.

Pytanie 6:
W co najmniej kilku pozycjach załączonego przedmiaru podana podstawa wyceny przewiduje
nakłady na inną niż wpisana jednostkę - np. norma z powołanej podstawy wyceny przewiduje
nakłady na każdy m2 dostawy o montażu ościeżnic natomiast załączone przedmiary tą samą
podstawę wyceny powołują dla 1 sztuki zmniejszając tym samym przewidziane normami polskimi
nakłady robocizny na niekorzyść wykonawcy. Czy w takim wypadku wykonawca ma prawo
zwiększenia norm przewidzianych wskazaną podstawą wyceny tak aby odzwierciedlały
rzeczywiste, przewidziane w polskich normach zapotrzebowanie? Jeśli nie prosimy o poprawienie
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załączonych przedmiarów, tak aby zostały użyte właściwe, przewidziane w polskich normach
jednostki i przypisane do tych jednostek nakłady (np. 63 i 64 przedmiaru budowlanego)
Odpowiedź na pytanie:
Poprawiono pozycje 64, 65 (poprzednio 63 i 64).

Pytanie 7:
Zgodnie z zasadami przedmiarowania od metrażu wykonanych tynków odlicza się otwory większe
niż 1m2 jeśli nie są tynkowane. Proszę potwierdzić, ze ościeży nie należy tynkować lub zmienić
sposób przedmiarowania lub też uzupełnić załączone przedmiary o niezbędne nakłady dotyczące
tynkowania ościeży.
Odpowiedź na pytanie:
W przedmiarze odliczono otwory drzwi wewnętrznych. Zastosowano ościeżnice regulowane.
Ościeży otworów drzwiowych wewnętrznych nie należy tynkować.

Pytanie 8:
Załączone przedmiary przewidują wykonanie gładzi gipsowych jedynie na sufitach (poz.88). Proszę
o potwierdzenie, że na ścianach należy wykonać jedynie tynki cementowo-wapienne.
Odpowiedź na pytanie:
Dodano pozycję w przedmiarze robót – poz. 82.

Pytanie 9:
Czy sufity GK mają mieć określoną odporność ogniową? Z kosztorysu wynika, że założona to
EI15, natomiast z opisu projektu nic nie wynika. Jeśli sufity mają mieć określoną odporność
ogniową to prosimy o zmianę przedmiaru tak, aby możliwa była wycena sufitów w określonej
odporności ogniowej.
Odpowiedź na pytanie:
Sufity GK bez wymagań ppoż, dokonano korekty w przedmiarach.

Pytanie 10:
Czy sufity należy wykonać w systemie jednego producenta czy tez Zamawiający dopuszcza
stosowanie materiałów różnych producentów?
Odpowiedź na pytanie:
Należy wykonać sufity w systemie jednego producenta.

Pytanie 11:
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Czy docieplenie ścian zewnętrznych doleży wykonać w systemie jednego producenta czy też
Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów różnych producentów?
Odpowiedź na pytanie:
Klej do styropianu, klej do siatki, podkład, wyprawa tynkarska w systemie jednego producenta.

Pytanie 12
Kosztorys zakłada wykonanie izolacji przeciwwodnych jedynie na poziomych powierzchniach
w pomieszczeniach sanitarnych i łazienkach. proszę potwierdzić, że na powierzchniach pionowych,
pod płytki nie należy wykonywać izolacji przeciwwodnych.
Odpowiedź na pytanie:
Wprowadzono pozycję w przedmiarze robót – poz. 94.

Pytanie 13:
Proszę podać podstawowe parametry płytek ściennych i podłogowych - wykonawca nie ma
możliwości wyceny płytek przy zapisie: "wzory i kolory zostaną wybrane przez Zamawiającego
w trakcie budowy". Ceny takich materiałów wahają się bowiem od 40 do 1000 zł m2. Zgodnie
z obowiązującym prawem przedmiot zamówienia ma być opisany w sposób nie budzący
wątpliwości, pozwalający na rzetelną wycenę z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.
Odpowiedź na pytanie:
Gres do kuchni – nieszkliwiony, wymiar 20cm x 20cm, powierzchnia structure, nasiąkliwość
wodna 0,05 %, skuteczność antypoślizgowa klasa R-12, odporność na ścieranie wgłębne135 mm3,
odporność na plamienie klasa 4, siła łamiąca powyżej 5000 N,
Gres do pomieszczeń technicznych – wymiar 29,7cm x29,7 cm, powierzchnia mat, nasiąkliwość
wodna 0,05 %, skuteczność antypoślizgowa klasa R-10, odporność na ścieranie wgłębne135 mm3,
odporność na plamienie klasa 4, siła łamiąca powyżej 1300 N,
Gres do łazienek - wymiar 29,7cmx29,7cm, powierzchnia satyna, nasiąkliwość wodna 0,05 %,
skuteczność antypoślizgowa klasa R-10, odporność na ścieranie PEI 4, odporność na plamienie
klasa 5, siła łamiąca powyżej 1300 N,
Glazura do łazienek – płytka ścienna matowa o wymiarach 20cmx20 cm, kolory ciepłe – uzgodnić
na etapie budowy, nasiąkliwość wodna powyżej 10 %, odporność na plamienie klasa 5, siła łamiąca
powyżej 800 N, odporne na pęknięcia włoskowate,
Glazura do pomieszczeń technicznych i kuchni – płytka ścienna matowa o wymiarach 29,7x60 cm,
kolory biały, nasiąkliwość wodna powyżej 10 %, odporność na plamienie klasa 5, siła łamiąca
powyżej 800 N, odporne na pęknięcia włoskowate.
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Pytanie 14:
Proszę o potwierdzenie że do docieplenia fundamentów należy zastosować

styropian XPS.

Z projektu wynikają sprzeczne informacje.
Odpowiedź na pytanie:
Należy zastosować styropian XPS.

Pytanie 15:
Czy drzwi wewnętrzne mają mieć określoną odporność ogniową? Jeśli tak to jaką?
Odpowiedź na pytanie:
Zgodnie z wykazem stolarki.

Pytanie 16:
Czy drzwi zewnętrzne mają mieć określoną odporność ogniową?
Odpowiedź na pytanie:
Zgodnie z wykazem stolarki.

Pytanie 17:
Wg opisu projektu w oknach należy zamontować nawiewniki. Brak takich pozycji w załączonych
przedmiarach. Prosimy o uzupełnienie.
Odpowiedź na pytanie:
Należy zamontować nawiewniki w oknach. Okna należy wycenić wraz z nawiewnikami jako
komplet.

Pytanie 18:
Wg opisu projektu "Przestrzeń pod parapetem wypełnić materiałem termoizolacyjnym (np. paskiem
z wełny mineralnej na folii paroprzepuszczalnej) a następnie uszczelnić masą silikonową. Brak
nakładów umożliwiających wycenę takich pozycji. Proszę o uzupełnienie
Odpowiedź na pytanie:
Katalog zawiera nakłady na montaż stolarki okiennej z uszczelnieniem.

Pytanie 19:
Brak w załączonych przedmiarach nakładów na zabezpieczenie konstrukcji drewnianych do
odpowiedniej klasy odporności - wg opisu projektu prace te są wymagane. Prosimy o uzupełnienie.
Odpowiedź na pytanie:
Konstrukcję

należy wycenić

jako

zabezpieczona

do

stopnia

niepalności

impregnatem

ognioodpornym.
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Pytanie 20:
Czy inwestor posiada opracowany obowiązkowy scenariusz pożarowy? Jeśli tak prosimy o
opublikowanie.
Odpowiedź na pytanie:
Scenariusz rozwoju zdarzeń pożarowych jest wymagany i opracowywany dla obiektów, w których
istnieje obowiązek wykonania systemu sygnalizacji pożaru. W zaprojektowanym budynku nie
będzie takiego systemu.

Pytanie 21:
Proszę o opisanie podstawowych parametrów wyposażenia (dozownik mydła, dozownik
papierowych ręczników, suszarki do rąk, schodów strychowych itp). Proszę podać materiał z
jakiego poszczególne elementy wyposażenia mają być wykonane (plastikowe czy metalowe) oraz
innych podstawowych parametrów (np. pojemność dozownika na ręczniki, czy ma być na ręczniki
na rolce czy składane, moc suszarek do rąk, kolor, czy mają być włączane ręcznie czy też mają
mieć czujniki zbliżeniowe).
Odpowiedź na pytanie:
Parametry wyposażenia łazienkowego:
Ręcznik papierowy
Materiał

Plastik ABS

Kolor

Biały

Pojemność 600 listków
Zamknięcie

Zamek i kluczyk plastikowy

Kontrola ilości papieru

Wizjer do kontroli poziomu papieru

Dozownik na mydło
Materiał

Plastik ABS

Kolor

Biały

Pojemność 0,5 litr (500 ml)
System

Zawór niekapek

Sprężyna

Stal hartowana

Przycisk

Ergonomiczny

Suszarka do rąk
uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym
suszarka wyposażona w silnik bezszczotkowy
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praca w trybie EKO
obudowa z tworzywa ABS
kolor biały
w przewód zasilający z wtyczką
wyłącznik grzałki z tyłu obudowy, łatwo dostępny po zamontowaniu suszarki
Parametry schodów na strych:
dopuszczalne obciążenie: 160 kg
odporność ogniowa EI:60 minut
wysokość skrzyni: 14cm
szerokość stopni:8 cm
odległość między stopniami: 25 cm
długość stopni:34 cm grubość stopni 2 cm
grubość izolacji termicznej:3 cm
długość drabiny: 280 cm lub 305 cm

Pytanie 22:
Czy wyposażenie widoczne na rzutach wchodzi w skład zamówienia (krzesła, biurka, szafki,
wyposażenie pomieszczeń socjalnych dla pracowników, komputery).
Odpowiedź na pytanie:
Nie wchodzi. Będzie objęte odrębnym zamówieniem.

Pytanie 23:
Brak w przedmiarach nakładów na wyposażenie kuchni - wg projektu należy dostarczyć m.in.
obieraczkę do warzyw z separatorem obieżyn, separator tłuszczu i oleju, okap wentylacyjny nas
kuchnią, zamykane hermetycznie pojemniki na odpadki, stoły do pracy, kredensy na sztućce,
ręczniki itd., młynek odpadów, zmywarka, szafa przelotowa, kocioł warzelny itp. Prosimy o
podanie szczegółowych parametrów wymaganego wyposażenia kuchni oraz uzupełnienie nakładów
o pozycje niezbędne do wyceny.
Odpowiedź na pytanie:
Wyposażenie kuchni nie jest objęte niniejszym zamówieniem.

Pytanie 24:
Czy wyposażenie magazynu chłodni i magazynu produktów suchych wchodzi w skład zamówienia?
Jeśli tak prosimy o uzupełnienie załączonych przedmiarów.
Odpowiedź na pytanie:
Wyposażenie magazynu nie jest objęte niniejszym zamówieniem.
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Pytanie 25:
Zamawiający wymaga, aby środki ze sprzedaży złomu pozyskanego w trakcie rozbiórki zostały
przekazane zamawiającemu - brak w przedmiarach nakładów na selekcję odpadów z podziałem na
złom i pozostałe. Prosimy o uzupełnienie.
Odpowiedź na pytanie:
Określa się następującą ilość złomu: 6,5 t.

Pytanie 26:
Brak nakładów na wykonanie lamperii. Wg opisu projektu należy wykonać. Prosimy
o uzupełnienie.
Odpowiedź na pytanie:
Pozycja 100 i 101 w przedmiarze robót.

Pytanie 27:
W załączonych przedmiarach brak pozycji umożliwiającej kalkulację obsługi geodezyjnej
inwestycji, wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej oraz instrukcji ppoż. Ze względu
na znaczne koszty tych prac prosimy o uzupełnienie przedmiarów o pozycje umożliwiające
uwzględnienie w ofercie takich kosztów.
Odpowiedź na pytanie:
Dodano dział 12 do przedmiaru poz. 137-139.

Pytanie 28:
Proszę o potwierdzenie, że trawnik należy założyć z siewu.
Odpowiedź na pytanie:
Trawnik należy wykonać siewem.

Pytanie 29:
Czy pielęgnacja roślin w okresie udzielonej gwarancji wchodzi w skład przedmiotu zamówienia?
Jeśli tak prosimy o dodanie właściwych pozycji do zamieszczonego przedmiaru.
Odpowiedź na pytanie:
Pielęgnacja w okresie 24 miesięcy obejmuje wykonanie trawnika i nasadzeń.

Pytanie 30:
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Brak w przedmiarach nakładów na warstwę piachu o gr. 10 cm pod podbudowę. Proszę
o uzupełnienie.
Odpowiedź na pytanie:
Dodano pozycję 121, 122.

Pytanie 31:
W poz. 101 przedmiaru budowlanego wg opisu projektu oraz opisu pozycji należy ująć styropian do
docieplenia elewacji o grubości 15 cm. Podana podstawa wyceny dotyczy styropianu o grubości
5 cm. Prosimy o poprawienie normy zużycia lub zezwolenie na jej poprawienie przez wykonawcę.
Odpowiedź na pytanie:
Normy zużycia zastosowano poprawnie (styropian gr 15 cm).

Pytanie 32:
Czy wymienione w poz 83 Przedmiaru Elektrycznego materiały:
- Centrala telefoniczna 12-kanałowa 1U 1 szt/szt
- Router sieci Ethernet 1 szt/szt
- Switch 1U 24-porty kat.6 2 szt/szt
- Serwer wyposażenie zgodnie z dokumentacji projektową 1 kpl/szt które nie zostały opisane w
"Opis techniczny instalacje elektryczne" oraz "Szczegółowa Specyfikacja Techniczna" są
przedmiotem niniejszego postępowania? Jeżeli mają zostać one ujęte prosimy o zamieszczenie
szczegółowego opisu tych urządzeń, minimalnych parametrów technicznych, wymaganego
wyposażenia, itp.
Odpowiedź na pytanie:
Tak, wymienione pozycje zgodnie z korektą specyfikacji technicznej pkt. 6.8. są przedmiotem
niniejszego postępowania. Szczegółowy opis zamieszczono w pkt. 6.8. STWOiR.

Pytanie 33:
Czy kamery systemu telewizji przemysłowej mogą zostać zasilone w systemie PoE?
Odpowiedź na pytanie:
Tak– przy takim rozwiązaniu, rejestrator także powinien obsługiwać taką funkcję.

Pytanie 34:
Jaka jest wymagana minimalna pojemność dysku twardego zamontowanego w rejestratorze
systemu CCTV (różne pojemności podane w opisie, specyfikacji i przedmiarze)?
Odpowiedź na pytanie:
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8TB.

Pytanie 35:
Czy w zastosowanym rejestratorze systemu CCTV niezbędne jest zastosowanie macierz systemu
RAID, jeżeli tak to jakiego rodzaju (różne zapisy podane w opisie, specyfikacji)?
Odpowiedź na pytanie:
Macierz systemu RAID nie jest konieczna. Archiwizacja rejestracji video nagrywana jest i
zarządzana w trybie standardowym przez rejestrator.

Pytanie 36:
Czy opisany w "Szczegółowa Specyfikacja Techniczna" pkt 6.8.2 komputer nadzoru wizyjnego
stanowi przedmiot dostawy, jeżeli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru i określenie w jakim
pomieszczeniu ma zostać zamontowany?
Odpowiedź na pytanie:
Komputer nadzoru wizyjnego rozumiany jako rejestrator.

Pytanie 37:
Proszę o wyjaśnienie zapisu z dokumentu "Opis techniczny instalacje elektryczne" zamieszczonego
na stronie 11: "Zwrócić uwagę na potrzebę zastosowania przycisku umożliwiającego odblokowanie
wyjść w przypadku pożaru lub innych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu." Projektowane
systemy nie zawierają systemu kontroli dostępu, ani żadnych dodatkowych urządzeń blokujących
wyjścia?
Odpowiedź na pytanie:
Z dokumentacji nie wynika wprost konieczność montażu przycisku ewakuacyjnego. Zapis dotyczy
opcjonalnego wykorzystania przez użytkownika centrali SSWiN do celów kontroli dostępu.
Przeznaczenie centrali jako system kontroli dostępu nie jest objęty opracowaniem.

Pytanie 38:
Proszę o aktualizację przedmiaru w oparciu o powszechnie używane:
- dla instalacji LAN w oparciu o normy z katalogu KNR nr AT-14 Okablowanie strukturalne w
technologii firmy KRONE lub KNR nr AT-15 Okablowanie strukturalne w technologii firmy R&M
- dla instalacji CCTV oraz SSWiN w oparciu o normę z katalogu KNR AL-01 SYSTEMY
ALARMOWE
Obecne obmiary zostały oparte o nakłady przewidziane dla sieci elektrycznych co jest niezgodne
z zasadami wymiarowania.
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Odpowiedź na pytanie:
Zaktualizowano przedmiar.

Pytanie 39:
Brak nakładów na ułożenie folii wstępnego krycia na dachu. Proszę o dodanie pozycji
umożliwiających wycenę.
Odpowiedź na pytanie:
Uzupełniono pozycje w przedmiarze robót poz. nr 51.

Pytanie 40:
Proszę o potwierdzenie, że papa podkładowa przewidziana na warstwę wełny mineralnej ułożonej
na stropie ma pełnić rolę paraizolacji - tak wynika z przekroju.
Odpowiedź na pytanie:
Papa podkładowa na stropie pełni rolę paraizolacji.

Pytanie 41:
Prosimy o zamieszczenie kart doborowych wymienników umieszczonych w kotłowni.
Odpowiedź na pytanie:
Zakładane parametry projektowanych wymienników ciepła zamieszczono w opisie technicznym pkt
6.4. "Wymienniki ciepła".

Pytanie 42:
Wg opisu projektu izolację z foli czarnej na posadzkach należy ułożyć w dwóch warstwach.
Kosztorys przewiduje nakłady na jedną warstwę. Prosimy o poprawienie nakładów w tym zakresie.
Odpowiedź na pytanie:
Poprawiono nakłady (krotność razy 2).

Pytanie 43:
Wykonawca wnosi o dopuszczenie możliwości wykazania się przez wykonawców zrealizowaniem
wykonanych robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartościami robotom
budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia, wykonanych w okresie 10 lat przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.
W związku z powyższym Wykonawca wnosi na tej podstawie o zmianę treści SIWZ w rozdziale V
pkt. 2 ppkt 3 a) wykonał (zakończył) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego
zamówienia odpowiadającego rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. polegającego na
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budowie budynku należącego do kategorii obiektów budowlanych: IX, XI, XII, XIV, XV lub XVI –
wg załącznika do ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2016.290 z późn. zm.) o powierzchni
użytkowej nie mniejszej niż 900 m2 o wartości roboty nie mniejszej niż 2.700.000,00 zł brutto –
poprzez modyfikację jej zapisów i dopuszczenie możliwości wykazania się przez wykonawców
zrealizowaniem

wykonanych

robót

budowlanych,

stanowiącym

przedmiot

zamówienia,

wykonanych w okresie 10 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w rozdziale V pkt. 2 ppkt 3 a), który otrzymuje nowe
brzmienie:
a) wykonał (zakończył) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie
odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. podlegające na budowie
budynku należącego do kategorii obiektów budowlanych: IX, XI, XII, XIV, XV lub XVI – wg
załącznika do ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2016.290 z późn. zm.) o powierzchni użytkowej
nie mniejszej niż 900 m2 o wartości roboty nie mniejszej niż 2.700.000,00 zł brutto.
W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy
dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień
zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).

Pytanie 43:
Proszę o uzupełnienie przedmiaru – zieleń o pozycję zawierająca 100 sztuk krzewu „Tuja
occidentalis Szmaragd” – która jest uwzględniona w projekcie.
Odpowiedź na pytanie:
Uzupełniono przedmiar o ww. pozycję.

Pytanie 44:
Czy jest możliwość zmiany konstrukcji na lekką stalową, z zimno giętych kształtowników?
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający nie dopuszcza zmiany konstrukcji.
Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
dokonuje zmiany treści SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia zamawiający udostępnia na stronie internetowej www.bip.rozprza.pl pod adresem
http://bip.rozprza.pl/1829/389/izp271132018.html
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Ponadto zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 6 oraz art. 12a ust. 1 i 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia
zmian w celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych
uzupełnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Nowym terminem składania ofert jest dzień 23 luty 2018 r. godz. 10:00
Nowym terminem otwarcia ofert jest dzień 23 luty 2018 r. godz. 10:15
Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie i jest nim Urząd Gminy Rozprza przy
Al. 900- lecia 3 w Rozprzy.
W związku z powyższym na podstawie art. 11 c ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający dokonuje zmiany w treści ogłoszenia o zamówieniu.
Zamawiający dołącza wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i będą one stanowić integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ze względu
na zmianę w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający dołącza tekst jednolity
specyfikacji i zamieszcza go na stronie internetowej, na której jest zamieszczona specyfikacja.
Wprowadzone zmiany wyszczególniono kolorem czerwonym.

Dodatkowo zamieszczono

poprawiony przedmiar budowlany, poprawiony przedmiar elektryczny, poprawiony przedmiar
zieleni oraz poprawiona STWiOR elektryczna.

WÓJT
/-/ Janusz Jędrzejczyk
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