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                 WYKONAWCY 
 

O D P O W I E D Ź 

do zapytań w sprawie SIWZ 

 

Uprzejmie informujemy, Ŝe do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze 
zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: 

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego w Śliwinie, Gmina Rewal 

 

Pytania: 

1.  
„Z upowaŜnienia ustawy pzp prosimy o udzielenie wyjaśnień w następujących sprawach: 
 
1. W materiałach opublikowanych na Waszej stronie internetowej www/ Rewal.pl  - zamówienia 

publiczne nie dało się nam odnaleźć n/w. Części dokumentacji, określającej przedmiot 
Zamówienia: 
− Projekty budowlane branŜy sanitarnej - wewnętrzne i zewnętrzne; 
− Projekty budowlane branŜy elektro-energetycznej – wewn i zewn. 
− Projekt budowlany - Plan zagospodarowania ( w tym plansza koordynacyjna) 
− Opis techniczny  do   PB Architektura 
− Badania podłoŜa gruntowego (lub opinia geotechniczna)  
− Projekt rozbiórek (jeŜeli są objęte przedmiotem zamówienia) 

Prosimy o uzupełnienie w/w dokumentacji lub wskazanie miejsca jej zamieszczenia . 
 
2.  W opisie  PB Konstrukcja widnieje zapis o konieczności dokonania rozbiórki istniejącego 
budynku.  
a/. Prosimy o potwierdzenie czy rozbiórka istniejących obiektów jest objęta zakresem przetargu.  
b/. JeŜeli tak to prosimy o odnośny projekt lub opis zakresu rzeczowego rozbiórek.” 
 
 
II 
„W załączonej dokumentacji brakuje: 
- zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej 
- schematów tablic energetycznych (tablice główne TGA i TGB oraz tablice mieszkaniowe TM) 
 



WyŜej wymienione braki uniemoŜliwiają dokładną wycenę robót w zakresie branŜy budowlanej i 
elektrycznej w związku z czym prosimy o uzupełnienie dokumentacji o wymienione zestawienie i 
schematy.” 
 
 
Wyjaśnienia Zamawiającego w przedmiotowych kwestiach jest następująca. 

 

Ad. I i II 

Zamawiający publikuje na stronie BIP (tutaj http://www.bip.rewal.pl/zamowienia/pokaz/93.dhtml) 
projekty, o których mowa w zapytaniu. Projekt branŜy sanitarnej zostanie opublikowany do 
28.10.2009 r.  

 

Ad I . 2  

Rozbiórka istniejących obiektów nie wchodzi w zakres przedmiotowego zadania (została juŜ 
wykonana) . 

 

 

Informujemy, Ŝe zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ww Ustawy, stanowisko Zamawiającego 
zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostało 
zamieszczone na stronie internetowej. 

 

 
 
 
         Za Zamawiającego 
        Sekretarz Komisji Przetargowej 
 
 
                  Tomasz Bartkowski 
 
 
 
 
 
 


