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TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na „Rozbudowę Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rusinowicach” 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań 
dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. 

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania: 

Pytanie nr 32. 

Wykonawca zwraca się o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej. 

Odpowiedź na Pytanie nr 32: 

Zamawiający udostępnia dokumentację geotechniczną. 
 
 
 
Pytanie nr 33. 
 
Czy dla istniejącego obiektu szkoły również są przewidywane jakieś prace budowlane np.:  
wykonanie elewacji, wymiana okien ? 
 
Odpowiedź na Pytanie nr 33: 
 
W zakresie starej części budynku, zgodnie z dokumentacją projektową, należy wykonać  
przebudowę/wyburzenia ścian, aby możliwe było połączenie części istniejącej z projektowaną. 
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Pytanie nr 34. 

Wg SIWZ  w zakres zamówienia wchodzi: 
- budowa przyłącza energetycznego - według projektu branżowego, 
- budowa przyłącza teletechnicznego – według projektu branżowego, 
- budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia zewnętrznego, 
Powyższy zakres tj. roboty elektryczne zewnętrzne nie są ujęte w przedmiarze elektrycznym  
oraz dokumentacji elektrycznej. Czy w związku z tym jest on przedmiotem wyceny?  
Jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiarów i udostępnienie dokumentacji 
 
Odpowiedź na Pytanie nr 34:  
 
Do obowiązków Wykonawcy należy wystąpienie do Zakładu Energetycznego o zwiększenie mocy  
przyłączeniowej, zgodnie z dokumentacją. W zakres zamówienia nie wchodzi wykonanie tego  
przyłącza - wykona je Zakład Energetyczny.  
Wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu nie jest objęte przedmiotem zamówienia. 
Kwestia przyłącza telekomunikacyjnego również jest poza zakresem zamówienia –  
wykona je gestor sieci. 
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