DZO.290.01.2021
Stronie Śląskie, 2021-04-05
STROŃSKI PARK AKTYWNOŚCI
„JASKINIA NIEDŹWIEDZIA” SP. Z O.O.
Ul. Kościuszki 20a
57-550 Stronie Śląskie

WYJAŚNIENIA
ZWIĄZANE Z ZAPYTANIEM SKIEROWANYM DO ZAMAWIAJĄCEGO
Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych w odpowiedzi na skierowane do
zamawiającego zapytania i prośby o wyjaśnienia dotyczące postępowania prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
Uszczelnienie niecki basenu krytej pływalni oraz zbiornika wyrównawczego
w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 20a
Zamawiający udziela następujące wyjaśnienia:
_________________________________________________________________________________
Wniosek / pytanie nr 1:
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie zapisów umownych w przedstawionym projekcie umowy:
1. W §1 ( PRZEDMIOT UMOWY) Zamawiający określił, iż przedmiotem umowy jest wykonanie
robót dodatkowych. Czy jest to pomyłka czy zamówienie dotyczy tylko robót dodatkowych czy
wykonania całości zdania?
2. W § 11 ust 2. Zamawiający odsyła do załącznika nr 1 określonego jako kosztorys robót
dodatkowych, podczas gdy w § 25 jako załącznik wymienia się kosztorys na wykonanie robót.
Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.
Wyjaśnienie / odpowiedź nr 1:
Ad.1 W związku z oczywistą pomyłką pisarską § 1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach
zamówienia pn: „Uszczelnienie niecki basenu krytej pływalni oraz zbiornika wyrównawczego w
Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 20a” ozn. DZO.290.01.2021 zgodnie złożoną ofertą stanowiącą
integralną część umowy.”
Ad.2 W związku z oczywistą pomyłką pisarską § 11 pkt.2 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:
„2. Wskaźniki określone w kosztorysie robót (załącznik nr 1) stanowią wartości maksymalne
i podstawę ustalenia wynagrodzenia dla ewentualnych robót zamiennych.
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Wniosek / pytanie nr 2:
W pozycji 4 Kosztorysu Inwestorskiego Zamawiający przewidział rozebranie posadzek z płytek
ceramicznych przyjmując wartość 10 % powierzchni niecki.
Czy w sytuacji, jeżeli rozebrania będzie wymagać większa powierzchnia odspojonych płytek niecki
basenu, wykonane prace będą traktowane jako roboty dodatkowe, czy też stanowić będą element
wynagrodzenia ryczałtowego?
Wyjaśnienie / odpowiedź nr 2:
Prace stanowić będą element wynagrodzenia ryczałtowego.
Wniosek / pytanie nr 3:
W pozycji 9 Kosztorysu Inwestorskiego Zamawiający przewidział Usunięcie zdegradowanych fug w
ilości 30 %.
Czy w sytuacji, jeżeli zdegradowane fugi będą występować na większej powierzchni, wykonane prace
będą traktowane jako roboty dodatkowe, czy też stanowić będą element wynagrodzenia
ryczałtowego?
Wyjaśnienie / odpowiedź nr 3:
Prace stanowić będą element wynagrodzenia ryczałtowego.

Bogdan Birówka
Kierownik Obiektów Sportowych

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy
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