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ITK. III.271 .T.2.2017.ZW Brzesko, 2018.01.18

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579). Zamawiający -  Gmina Brzesko -  
reprezentowana przez Zastępcę Burmistrza odpowiada na pytania zadane przez wykonawców 
dot. zamówienia publicznego na zadanie: „Termomodernizacja budynku administracji 
samorządowej w Brzesku oraz placówki edukacyjnej w miejscowości Mokrzyska” 
ogłoszenie w BZP pod nr 502452-N-2018 z dnia 2018.01.09

Pytania

Cześć IV Modernizacja C.O. w budynku administracji samorządowej w7 Brzesku.

Cześć V Modernizacja C.O. w placówce edukacyjnej w miejscowości Mokrzyska.

W związku z przetargiem na w/w zadania proszę o wyjaśnienie terminu wykonania robót, 
ponieważ dla każdego zadania jest on bardzo długi. W przypadku wygrania musimy mieć 
informację, kiedy ewentualnie będzie realizowana inwestycja. Ponieważ zarówno materiał jak 
i robocizna w przeciągu dwóch lat znacznie się zmienia i w' wycenie musimy wziąć to pod 
uwagę.

Ponadto ważne jest abyśmy znali termin realizacji danego etapu tak aby z wyprzedzeniem 
zaplanować harmonogram prac na przyszłość.

Odpowiedzi

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami 
wykonania określonymi przez producenta zabudowywanych materiałów, z najwyższą 
starannością zgodnie ze sztuką budowlaną. podczas sprzyjających warunków 
atmosferycznych.

Terminami zakończenia to:

Część IV od dnia podpisania umowy do dnia 31.01.2020 roku 

Część V od dnia podpisania umowy do dnia 31.01.2019 roku

Zamawiający uznaje, iż wykonawcy posiadając doświadczenie oraz wiedzę niezbędną do 
realizacji przedmiotu zamówienia oraz znając zakres robót będą w stanie określić 
harmonogram prac przy tak długich okresach realizacji przedmiotu zamówienia. Procedura 
zatw ierdzenia harmonogramu została określona wr załączniku nr 8 do SIWZ „wzór umowy” w 
§ 4 .



‘/

Zamawiający w SIWZ w pkt 12 opisał sposób obliczenia ceny. Uwzględnia on ewentualne 
zmiany stawek podatkowych. Natomiast w zakresie cen robocizny oraz cen materiałów' 
zamawiający uznaje, iż wykonawca działający w określonej branży samodzielnie określi ich 
wysokość na podstawie swojego dośw iadczenia oraz analiz rynku branży, w której działa.

Zmiany wynikające z odpowiedzi na pytania powodują odpowiednio zmiany SIWZ. 
Zamawiający informuje, że zmiany wskazane w niniejszych wyjaśnieniach stają się integralną 
częścią SIWZ. a Wykonaw cy zobow iązani są uwzględnić je podczas sporządzania oferty

Z upoważnienia Burmistrza 
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mgr inż. Jerzy Tyrkiel

Otrzymują:
1 x Wykonawcy biorący udział w przetargu 
1 x strona -internetowa Zamaw iającego w w w .brzesko.pl 
1 x a/a


