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ODPOWIEDZI / ZMIANA NR 8 DO SIWZ

ITK. III.271.T.1.2017.ZW Brzesko, 2018.01.25

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 5 placówek edukacyjnych 
(PSP nr 3 Brzesko, PSP Buczę, PSP Jadowniki, PSP Jasień, PSP Szczepanów) w Gminie 
Brzesko” ogłoszenie w BZP pod nr 501902-N-2018 z dnia 2018.01.09

Dotyczy zadania nr VI -  Wymiana kotłow ni w' budynku Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Szczepanowie

Pytanie 1. Zgodnie z zapisami SIWZ (pkt 3 ppkt 3.3, pkt 12 ppkt 12.1) Wykonawca winien 
podać cenę ofertow7ą brutto na wy konanie całości przedmiotu zamówienia. Przedmiary robót 
mają charakter pomocniczy, a wycena powinna być wykonana na podstawie dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
Dla zadania nr VI brak załączonej dokumentacji projektowej. Załączony został wyłącznie 
przedmiar robót będący dokumentem pomocniczym do wyceny. Prosimy o załączenie 
dokumentacji projektowej.

Odpowiedź 1: Cena oferty winna obejmować wszelkie roboty i prace niezbędne do 
wykonania przedmiotu zamówienia, w tym w7 szczególności wynikające z dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przy czym dokumenty te 
należy traktować łącznie. Przedmiary robót stanowiące załącznik do niniejszej specyfikacji 
służą do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie stanowią jedynej podstawy7 do 
sporządzenia kosztorysu ofertowego.

Uwaga: jeżeli w załącznikach dla części zamówienia nie ma dokumentacji projektowej cena 
winna obejmować wszelkie roboty i prace niezbędne do wykonania przedmiotu wynikające z 
pozostałych załączników.

Zgodnie ze zmianami Nr 5 do SIWZ. (PKT.12.4)

Pytanie 2. W związku z brakiem dokumentacji projektowej na stronie Zamawiającego do 
chwili obecnej, prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o min. 10 dni.
Odpowiedź 2: Termin składania ofert został przedłużony do 05.02.2018 r. zgodnie ze 
zmianami Nr 5 do SIWZ.

Zmiany wynikające z odpowiedzi na pytania powodują odpowiednio zmiany SIWZ. 
Zamawiający informuje, że zmiany wskazane w niniejszych wyjaśnieniach stają się integralną 
częścią SIWZ, a Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić je podczas sporządzania oferty
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Z-ca  B U R M IS TR Z A

Otrzymują:
1 x Wykonawcy biorący udział w przetargu 
1 x strona internetowa Zamawiającego www.brzesko.pl 
1 x a/a
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