
RG. 271.10.1.2019 

Chojnów, 22.05.2019 r.  
 

 
Na podstawie art. 38 ustawy PZP, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Modernizację budynku Szkoły przy ul. 

Reymonta w Chojnowie- etap I - remont szkoły" wpłynęły następujące zapytania  
do treści SIWZ 

 
  

 
Pytanie 1. „W załączniku nr 3 załączonym do SIWZ - dotyczy informacji w związku z poleganiem za 

zasobach innych podmiotów w części oświadczenia, gdzie Zamawiający wymaga:  "wskazać  podmiot i 

określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu" - proszę o wyjaśnienie co oferent ma wskazać :  
- zakres robót dla wskazanego podmiotu, który udostępnia zasoby w zakresie zdolności technicznej - 

które będzie wykonywał po udzieleniu zamówienia , czy należy wpisać w jakim zakresie udostępnia dla 
oferenta zasoby, celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej, 

tj. doświadczenia w wykonaniu co najmniej dwie roboty remontowo-budowlane polegające na budowie, 

przebudowie, remoncie budynku użyteczności publicznej - wpisać w wyznaczonym miejscu  załącznika, 
że w tym zakresie są udzielone zasoby. Proszę o wyjaśnienie ww. zapisów.” 

 
Odpowiedź 1: 

 
Załącznik nr 3 należy wypełnić zgodnie z zapisami SIWZ dot. polegania na zasobach innych podmiotów, 

w szczególności należy wskazać nazwę podmiotu oraz zakres polegania na jego zasobach w celu 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
 

Pytanie 2.: „Proszę o wyjaśnienie jakie Zamawiający przewiduje wynagrodzenie umowne, ponieważ w 
SIWZ - rozdział II pkt VI - mowa jest o cenie , którą należy obliczyć metodą kalkulacji  szczegółowej, 

czyli przy zastosowaniu cen jednostkowych ryczałtowych w ilości wg książki obmiarów . Z kolei w 

rozdz. II pkt VI ppkt. 6 oraz w projekcie umowy (par. 2 ust. 1 )  - mowa jest o wynagrodzeniu umownym 
- ryczałtowym .  

W związku z powyższym, proszę o wyjaśnienie jaką formę wynagrodzenia przyjmuje Zamawiający w 
wykonaniu przedmiotu umowy, tj.: 

- wynagrodzenie kosztorysowe wg cen jednostkowych ryczałtowych 

- wynagrodzenie ryczałtowe za cały zakres zamówienia”. 
 

Odpowiedź 2: 
Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe za całość zrealizowanego zadania zgodnie z 

zapisami SIWZ. 
 

Pytanie 3. „W związku z wykonaniem przedmiotu umowy, który wymaga zastosowania poszczególnych 

materiałów, m.in. farbę do malowania ścian i sufitów - brak jest parametrów technicznych oraz 
wymogów co do ich stosowania w obiektach użyteczności publicznej , w tym przypadku w obiekcie 

szkoły . Proszę o podanie parametrów technicznych zastosowania farb w obiekcie szkoły”. 
 

 

Odpowiedź: 
 

Realizacja zadania farbami dopuszczonymi do użytkowania dla tego typu obiektów, zgodnymi z Polską 
Normą, posiadającymi stosowne certyfikaty i deklaracje zgodności.  
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