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INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO NR 4 
Dot. przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: 

Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego. 

(Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 594004-N-2019 z dnia 05.09.2019 r.) 

Pytanie 17. 

W umowie pkt 3.2 (Terminy) jest 60, ma być 60 miesięcy, a tak naprawdę ma być wykropkowane, skoro 
za przedłużenie gwarancji daje się punkty. 

Odpowiedź na pytanie 17. 

Zamawiający uwzględni/ uwagę Wykonawcy i dokonuje zmiany nr 7 

Pytanie 18. 
W Załączniku nr 1 do IDW, w pkt 4 jest odwołanie do pkt Xll.3 IDW a powinno być do IX.1 IDW 

Odpowiedź na pytanie 18. 
Zamawiający uwzględni/ uwagę Wykonawcy i dokonuje zmiany nr 8 

Pytanie 19. 

W rozdziale X, pkt 11 ppkt 3 "Zawartość oferty" treść oferty: brak słowa o konieczności dołączenia 
załącznika nr 6 (tabela ceny). Brakuje informacji o konieczności dołączenia załącznika nr 6 w rozdziale 
IX. 

Odpowiedź na pytanie 19. 

Zamawiający w rozdziale X pkt li ppkt 3 cyfra 2) wskazał, iż do oferty należy dodać załączniki w tym 
załącznik nr 6 do IDW. Załączniki składane wraz z ofertą zostały w swojej treści opatrzone dopiskiem 
"składany wraz z ofertą". Zatem załącznik nr 6 winien zostać złożony wraz z ofertą ale nie stanowi 
oferty tylko załącznik do oferty. 

Pytanie 20. 
W rozdziale XIII pkt 1 IDW Zamawiający odwołuje się do Tabeli ceny jako załącznik nr 3, podczas gdy 
załącznik ten jest załącznikiem nr 6 

Odpowiedź na pytanie 20. 
Zamawiający uwzględni/ uwagę Wykonawcy i dokonuje zmiany nr 9 



Z uwagi na udzielone wyjaśnienia, Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany w zapisach SIWZ 
w następujący sposób: 

Zmiana 7. W części li umowy zmienia się pkt 3.2 

było: 
3.2. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obowiązywania rękojmi i gwarancji, to jest w terminie 

60 miesięcy od dnia Odbioru końcowego, usunąć wszystkie ujawnione Wady dotyczące 
realizacji przedmiotu Umowy. 

jest: 
3.2. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obowiązywania rękojmi i gwarancji, to jest w terminie 

........... miesięcy od dnia Odbioru końcowego, usunąć wszystkie ujawnione Wady dotyczące 
realizacji przedmiotu Umowy. 

Zamiana 8. Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 1 do IDW nadaje mu 
brzmienie jak w załączeniu 
Zmiana 9. Rozdział XIII pkt 1 IDW 
było: 

l. Do określenia całkowitej ceny ryczałtowej za przedmiot zamówienia służy tabela „Tabela ceny" 

(zal. nr 3 do SIWZ), gdzie całkowita cena stanowi sumę cen ryczałtowych za poszczególne 

elementy robót. 

jest: 

l. Do określenia całkowitej ceny ryczałtowej za przedmiot zamówienia służy tabela „Tabela ceny" 

(zal. nr 6 do SIWZ), gdzie całkowita cena stanowi sumę cen ryczałtowych za poszczególne 

elementy robót. 

Zmiana 10. Zamawiający zmienia Rozdział XII Części I INSTRUKCJI DLA 
WYKONAWCÓW, któremu nadaje następujące brzmienie: 

,,XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Miejsce oraz termin składania ofert. 
Ofertę należy złożyć w miejscu: 
Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o., 
ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6A, 55 - 011 Siechnice 
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia 5 listopada 2019r. do godz. 11.00 

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert. 
Otwarcie ofert nastąpi w miejscu: 
Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o., 
ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6A, 55 - 011 Siechnice 

I w dniu 15 listopada 2019r. do godz. 12.00 

Zamawiający informuje że przedłużenie terminu jest podyktowane dużą ilością uwag i pytali do dokumentacji projektowej, 
które w analizowane i opracowywane przez Projektanta. 
Zamawiający zapowiada zmianę treści załącznika I do IDW 



Zamawiający informuje, że powyższe pytania i odpowiedzi na nie oraz zmiany stanowią 
integralną treść SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. 

po 


