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Dotyczy: wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Przebudowa pomieszczeń warsztatowych na potrzeby socjalne”. 
 
 
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące 
treści siwz. zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje 
Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami. 
 
 
Pytanie 1:  
W załączonym przedmiarze brak wywozu i utylizacji papy oraz wywozu gruzu z rozbiórek, czy 
oferent powinien doliczyć do oferty powyższy koszt? 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że w wycenie należy uwzględniać wyżej wymienione koszty. 
 
 
Pytanie 2:  
Zestawienia stolarki rys. nr 7 oraz opis techniczny p. 6.7 przewiduje wykonanie okien PCV 
natomiast w STWiOR okna opisane są jako drewniane z szybą termoizolacyjną typu Planiterm. 
Jakie okna wycenić?  
 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że w wycenie należy ująć montaż okien PCV. 
 
Pytanie 3:  
Rysunek (zestawienie stolarki i ślusarki) nr 7 przedstawia drzwi zewnętrzne o profilu. typowym 
dla drzwi drewnianych. Opis techniczny i opis na rysunku informuje, że drzwi mają być 
aluminiowe profil ciepły. Prosimy o informację z jakiego materiału mają być drzwi, przeszklone 
czy pełne? 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że w wycenie należy ująć montaż drzwi aluminiowych, pełnych 
 
Pytanie 4:  
W części XIV pkt. 2 , przed zawarciem umowy wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia 
budowy na warunkach określonych w pkt a. b, c, d.  Jeżeli oferent posiada ubezpieczenie OC 
prowadzonej działalności na kwotę 2.000.000,00 zł z ww podpunktami to czy będzie musiał 
ubezpieczyć przedmiot umowy, powielając posiadane ubezpieczenie? 
 
Odpowiedź:  
  Zamawiający informuje, że w przypadku posiadania przez oferenta ubezpieczenia OC 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na warunkach określonych w 
części XIV pkt a. b, c, d na sumę: nie mniejszą niż 200 tyś. złotych brutto nie będzie wymagać 
dodatkowego ubezpieczenia.  
 


