
Wyjaśnienia do SIWZ 

 

1. Czy  przedmiot zamówienia obejmuje fazę nr 1 i czy i pozostałe fazy , czyli  nr 2 i 3 wg 

opisu przedmiotu zamówienia 

Ad 1) Przedmiot zamówienia obejmuje fazę I i II 2.Faza II w zakresie robót  

podziemnych. Faza II zagospodarowanie terenu odtworzeniowo. 

 

2. Czy należy wykonać projekty przyłączy 

Ad 2) Projekty przyłączy poza zakresem opracowania. 

 

3. Czy Inwestor posiada inwentaryzację  w wersji edytowalnej czyli DWG. 

Ad 3) Tak 

 

4. Czy należy wykonać projekt węzła cieplnego. 

Ad 4) Przedmiotowy projekt powinien zawierać wszystkie rozwiązania i uzgodnienia 

zapewniające funkcjonowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem i w oparciu o 

obowiązujące przepisy. 

 

5. Wg opisu przedmiotu zamówienia ze względu na niezgodności, stwierdzone na dzień 

realizacji opracowania(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów)należy wykonać ekspertyzę ppoż. Poniższą 

ekspertyzę należy uzgodnić z Komendantem Wojewódzkim  Straży Pożarnej ( w 

postaci postanowienia) a następnie uzgodnić projekt budowlany z rzeczoznawcą do 

zabezpieczeń pożarowych. Proszę o zapis w umowie o zawieszeniu terminu realizacji 

umowy na czas trwania uzgodnień administracyjnych. Dotyczy też to drogi pożarowej. 

Termin na wykonanie projektu budowlanego jest nierealny. 

Ad 5) Przedmiotowy projekt powinien zawierać wszystkie rozwiązania i uzgodnienia 

zapewniające funkcjonowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem i w oparciu o 

obowiązujące przepisy. Zamawiający zmodyfikował SIWZ, mi.in. przedłużając termin 

wykonania projektu budowlanego  do maksymalnie 90 dni od daty podpisania umowy.  

 

6. Proszę o informację co ma zawierać kosztorys ofertowy sporządzony metodą 

uproszczoną. 

Ad 6) Zamawiający zmodyfikował SIWZ skreślając punkt 11.3.b.  

 

7. Proszę o informację co ma zawierać harmonogram rzeczowo- finansowy 

Ad 7) Zamawiający zmodyfikował SIWZ skreślając punkt 11.3.c. 

8. Czy projektant może posiłkować się zobowiązaniem innego podmiotu w ramach 

doświadczenia 

Ad 8) Może, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164). 

 

9. Proszę o przesunięcie terminu złożenia oferty na dzień 25.03.2016 ze względu na 

skomplikowany zakres do wyceny prac projektowych. 

Ad 9) Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień 23.03.2016 r., o czym 

poinformował w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia oraz modyfikacji SIWZ (oba 

dokumenty na stronie internetowej Zamawiającego). 

 

 


