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Radziejowice, 27.08.2015r. 

 

GCK.169.2015 

Zamawiający: 

Gminne Centrum Kultury POWOZOWNIA  

ul. Sienkiewicza 6 

96-325 Radziejowice 

 

 

Adresat: 

Otrzymują wykonawcy uczestniczący w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

 

 

Wyjaśnienie oraz zmiana treści siwz 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr: GCK.169.2015 pn.:  
Remont elewacji, izolacja fundamentów oraz wymiana okien i drzwi zabytkowego budynku dawnej 

stajni w Radziejowicach 
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 120641-2015; data zamieszczenia ogłoszenia 12.08.2015r 

 

 

W związku z wpłynięciem do zamawiającego wniosku o wyjaśnienie treści siwz w przedmiotowym 

postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych, zamawiający wyjaśnia niżej wymienione zapytania. 

 

PYT.1: 
Która z pozycji przedmiaru 44,45,czy 46 mówi o "oknach drewnianych wielkogabarytowych" o których 

mowa w projekcie budowlanym? 

ODP:  
Zamawiający modyfikuje przedmiar robót – nie ma w nim wyszczególnienia otworów wielkogabarytowych. 

Zamawiający rezygnuje z wymagań wzmocnionymi profilami aluminiowymi wszelkich otworów 

drewnianych. 

 

PYT.2.: 

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy przez okna wzmacniane profilem aluminiowym rozumiecie 

Państwo okna drewniane, z jednej strony wykończone aluminium (np. tak jak w załączonym rysunku)? 

Podnosimy tę kwestię w związku z faktem iż nie znaleźliśmy na rynku dostępnych okien z jakimkolwiek 

aluminiowym wzmocnieniem które nie przyjęłoby opisanej powyżej formy, która to forma jednak 

wzmocnieniem nie jest, ma tylko wpływ na efekt wizualny, zwiększa za to odporność na działanie czynników 

zewnętrznych (woda, czynniki biologiczne). Efekt ten za to jest niezgodny z wymaganiami konserwatora, 

który wymagał aby okna były drewniane właśnie po to aby zachować efekt wizualny drewna. 

Abstrahując od powyższego, czy znajduje uzasadnienie żądania zaoferowania okien ze wzmocnieniami , (poz. 

44, 46), których powierzchnia największego okna wynosi 1,98m2, którą trudno uznać za wielkogabarytową a 

zatem idąc za projektem wymagającą wzmocnienia (jeśli takie w ogóle jest dostępne na rynku). 

ODP:  
Zamawiający modyfikuje przedmiar robót – rezygnuje z wymagań wzmocnionymi profilami aluminiowymi 

wszelkich otworów drewnianych. 

 

W związku z powyższym zał. nr 9 do siwz – PRZEDMIAR ROBÓT ulega zmianie w pozycjach 44 i 46. 

 

Aktualnie obowiązujący przedmiar robót zamawiający załącza do niniejszego pisma i publikuje na 

stronie internetowej www.powozownia.radziejowice.pl w zakładce dotyczącej niniejszego postępowania 

przetargowego. 
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Nie ulegają zamianie wymagania określone w rozdz. IV siwz: 

6. Zakres robót budowlanych, które wykonawca zobowiązany będzie wykonać w ramach przedmiotowego 

zamówienia podany jest w załączonym do siwz przedmiarze robót – tzn. wykonawca złoży ofertę z 

uwzględnieniem wynagrodzenia kosztorysowego na podstawie zakresu wynikającego z załączonego 

przedmiaru robót. 

7. Ceny jednostkowe poszczególnych robót wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym wykonawcy muszą 

zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty wszelkich robót 

przygotowawczych, porządkowych, tymczasowych i towarzyszących, utrzymania zaplecza budowy, 

związane z odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne wynikające z 

zapisów siwz i załączników do siwz. 

8. W związku z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawca zobowiązany będzie załączyć do oferty kosztorys 

ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik do siwz. 

 

 

Jednocześnie, w związku z istotną zmianą opisu przedmiotu zamówienia (przedmiaru robót), zamawiający 

działając na podstawie art. 38 ust. 6, z zastosowaniem art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych 

dokonuje przedłużenia terminu składania ofert i w związku z tym dokonuje następującej zmiany treści 

siwz: 

 

Rozdz. X pkt 1 siwz otrzymuje brzmienie: 

1. Termin związania ofertą ustala się na okres 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert, tj. od 

dnia 02.09.2015r. do dnia 01.10.2015r. 

 

Rozdz. XI pkt 14 siwz otrzymuje brzmienie: 

14. Wymaga się aby wykonawca zamieścił ofertę w szczelnie zamkniętym opakowaniu, które należy opisać: 

Oferta przetargowa na wykonanie następującego zamówienia publicznego: 

Remont elewacji, izolacja fundamentów oraz wymiana okien i drzwi zabytkowego budynku dawnej stajni w 

Radziejowicach  

Nr sprawy: GCK.169.2015 

Nie otwierać przed 02.09.2015r. przed godz. 1200 

Poza ww. oznaczeniami, opakowanie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy. 

 

Rozdz. XII pkt 1 i 2 siwz otrzymuje brzmienie: 

1. Oferty należy złożyć nie później niż do dnia 02.09.2015r. do godziny 11.45 w pokoju Dyrektora 

Gminnego Centrum Kultury POWOZOWNIA w Radziejowicach przy ul. Sienkiewicza 6. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.09.2015r. o godz. 12.00 w pokoju Dyrektora Gminnego Centrum 

Kultury POWOZOWNIA w Radziejowicach przy ul. Sienkiewicza 6. 

 

 

Powyższe zmiany terminów skutkują zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu. 

 

 

 

 

................................. 


