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PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (1) 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie  parkingu, zjazdu, oświetlenia, ciągów komu-
nikacyjnych oraz zagospodarowanie terenu budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (daw-
na Agronomówka) – zmiana sposobu użytkowania części budynku (parter) z pomieszczeń Zakładu 
Usług Komunalnych na Bibliotekę Publiczną 
 
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące treści 
SIWZ. Treść pytań oraz odpowiedź Zamawiającego przedstawione zostały poniżej.  
 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający może przedłużyć termin realizacji zamówienia z 31.07.2020r. do 30.09.2020r.? 
Obecny termin realizacji jest dość krótki patrząc na aktualną sytuację w kraju związaną z pandemią 
jak i również dużym zakresem prac do wykonania. 
Odpowiedź 
Zamawiający zgadza się przedłużyć termin wykonania do dnia 15.08.2020r. 
  
Pytanie 2 
Prosimy o obniżenie kar umownych z 0,2% na 0,1%. 
Odpowiedź 
Zapisy umowy pozostają bez zmian. 
 
Pytanie 3 
Proszę o informację czy ww. postępowanie dotyczy adaptacji budynku czy tylko 
zagospodarowania terenu? Udostępniona przez Zamawiającego  przedmiary nie pokrywają się z 
podstawową dokumentacją projektowa, która dotyczy także Rozbudowy, nadbudowy i przebudowy 
(modernizacji) budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Prosimy zatem o aktualizacje przedmiarów - przedmiary w swym zakresie nie zawierają robót  
zawartych w projekcie - PODSTAWOWY GOPS budynek instalacje sanitarne.pdf 
Dodatkowo prosimy o informację czy Wykonawca powinien w swojej wycenie zawrzeć także kosz-
ty związane z wykonaniem robót zawartych w dokumentacji nazwanej 
przez Zamawiającego "Zamienna"  
Prosimy o wyjaśnienie nadrzędności udostępnienia przez Zamawiającego dokumentacji Zamiennej 
oraz Podstawowej . 
Odpowiedź 
Postępowanie dotyczy wykonania parkingu, zjazdu, oświetlenia, ciągów komunikacyjnych oraz 
zagospodarowania terenu budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (dawna Agronomów-
ka). W przypadku różnic między projektem budowlanym a przedmiarem, wycenę należy sporządzić 
na podstawie projektu. Projekty należy traktować je łącznie.   
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych zmienia SIWZ w zakresie odpowiedzi na pytania oraz zmienia zapis działu XI. SIWZ 
termin składania i otwarcia ofert na dzień 05-06-2020r. (godziny pozostają bez zmian) Powyższą 
zmianę należy także uwzględnić w oznakowaniu koperty z ofertą (dział X SIWZ). 
 

 



 


