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Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Modernizacja instalacji 

elektrycznej i strukturalnej LAN oraz sanitariatów  

w budynku B Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej (etap I) 

Część I. Modernizacja sanitariatów w budynku B Szkoły podstawowej  w Piławie Górnej. 

Część II.  Modernizacja instalacji elektrycznej i strukturalnej LAN. Malowanie pomieszczeń 

szkolnych”. 

Pytanie 8 
W dokumentacji SIWZ oraz  w projekcie umowy znajdują się opisy przedmiotu zamówienia sprzeczne 

ze sobą proszę o zajęcie jednoznacznego stanowiska w sprawie malowania pomieszczeń piwnicy 

w budynku B. W SIWZ (str. 9) w części dotyczącej Modernizacji instalacji elektrycznej i strukturalnej 

LAN w pkt II Malowanie pomieszczeń szkolnych, podpunkty 5 i 6 informują o zakresie prac murarsko-

malarskich jakie należy wykonać w piwnicy a następnie podpunkt 10 informuje iż prace malarskie 

w piwnicy nie są objęte zakresem prac  

Podobnie opisano przedmiot zamówienia w projekcie umowy z załącznika 9.2 po zmianach. Proszę 

zatem o wykreślenie z SIWZ i projektu umowy czynności których nie są objęte niniejszym 

postępowaniem przetargowym. 

Odpowiedź na pytanie 8 

Zamawiający usunął zapisy dotyczące malowania pomieszczeń w piwnicy budynku B, które przez 

pomyłkę znalazły się w treści  SIWZ i Załącznika 9.2. Sporządzając ofertę Wykonawca uwzględnia 

roboty malarskie na I piętrze i na parterze budynku. 

Zamówienie nie obejmuje robót malarskich w piwnicy budynku B.  

Pytanie 9 
Projekt umowy wymaga aby Wykonawca wskazał Kierownika robót elektrycznych, natomiast ze strony 

Zamawiającego jest jedynie wzmianka iż będzie osoba pełniąca rolę Inspektor nadzoru Prosimy 

o umieszczenie w projekcie umowy zapisu który wskazuje Inspektora nadzoru z imienia i nazwiska 

wraz z numerem telefonu kontaktowego, aby uniknąć nieporozumień na etapie wykonawstwa i 

zapewnić równowagę w procesie budowy. 

Odpowiedź na pytanie 9 

Na etapie postępowania wyboru Wykonawcy, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 

informacja na temat osoby mającej pełnić, z ramienia Zamawiającego, funkcję inspektora nadzoru 

inwestorskiego nie jest niezbędna do sporządzenia oferty. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski na 

etapie realizacji robót budowlanych w okresie od dnia 17.07.2017r.  do dnia 25.08.2017r. Wszystkie 

niezbędne informacje nt. uczestników procesu budowlanego zostaną zawarte w protokole przekazania 

placu budowy. 

Wykonawca musi natomiast wykazać, na etapie postepowania przetargowego, że spełnia warunki 

udziału w postepowaniu. Jednym z tych warunków jest wykazanie przez Wykonawcę, że m.in. 

dysponuje osobą pełniącą funkcję  Kierownika robót instalacyjnych w zakresie sieci i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku składając, 

na wezwanie Zamawiającego, wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, 

w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 

do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
 

 
 


