
 

 
                                                                             

                          Jakubowice Murowane , dnia  25.07.2019  r. 
      RI.271.18.2019                                                                                                                                                    

/Wykonawcy/ 
 

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ  

Zamawiający: Gmina Wólka z siedzibą w Jakubowicach Murowanych 8, 20-258 Lublin 62, na 
podstawie  art. 38 ust. 2 i 4  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
 ( Dz. U. z 2018  r., poz. 1986 ze zm. ) , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
dla zamówienia publicznego na roboty budowlane   o wartości poniżej 5 448 000 euro  p.n.:  

Przystosowanie  obiektu  użyteczności publicznej do funkcji Klubu Seniora w budynku 
zlokalizowanym na działce nr ew. 499 w miejscowości Rudnik, gmina Wólka,  
 
w związku z zadanymi pytaniami  dokonuje następujących wyjaśnień i zmian  treści SIWZ: 
Pyt. 1  
Pytanie dotyczy przetargu na: Przystosowanie obiektu użyteczności publicznej do funkcji 
Klubu Seniora w budynku zlokalizowanym na działce nr ew. 499 w miejscowości Rudnik, 
gmina Wólka. 
Pytanie: 
 W udostępnionej dokumentacji projektowej Zamawiający nie umieścił przedmiarów, opisów i 
rysunków branży sanitarnej. Zamieszczona jest jedynie Specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót sanitarnych. Czy opisywany przetarg ma być realizowany również o branżę 
sanitarną? Jeśli tak proszę o umieszczenie na stronie przedmiarów, opisów i rysunków branży 
sanitarnej. 
 
Odpowiedź 
Zakres robót dotyczących branży sanitarnej został  ujęty w dokumentacji ogólnobudowlanej i 
dotyczy:  
- przerobienia instalacji sanitarnej w pomieszczeniu kuchni (pom. nr 3) – w celu późniejszego 
podłączenia urządzeń i sprzętu  tj. :  zlew,  zlewozmywak, zmywarka 
- przerobienia instalacji sanitarnej w pomieszczeniu wc ( pom. nr 5) - związane z 
koniecznością dostosowania pomieszczenia do wymogów osób niepełnosprawnych. Zakres 
prac: powiększenie pomieszczenia i przeniesienie armatury  wraz z montażem:  barierek 
ułatwiających przemieszczanie się z wózka oraz armatury łazienkowej dostosowanej do 
potrzeb osób niepełnosprawnych; 
- montaż zlewu porządkowego w pomieszczeniu kotłowni (pom. nr 8); 
- montaż na odcięciach pionów instalacji wody zimnej oraz na instalacji wody ciepłej 
zasilającej pomieszczenia Klubu Seniora zaworów antyskażeniowych oraz odcinających.  
Podczas kalkulowania ceny oferty należy wziąć pod uwagę powyższe wymagania 
zamawiającego.  
Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami SIWZ przedmiar ma charakter pomocniczy.  
 
2. Zmianie ulega rozdział 11 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:  
 
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 



11.1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Wólka,  

Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, Sekretariat na pierwszym piętrze. 

11.2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do 

dnia 5-08-2019r. do godz. 10:00 na adres wskazany w pkt 11.1.  

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina 

wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową 

czy kurierską. 

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Wólka, 

 Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, pokój nr 20 lub 22. 

 dnia 5-08-2019r. o godz. 10:15. 

 
 
       Z poważaniem:  
        
          Z up. Wójta 

Z-ca Wójta 
 /Paweł Gospodarek/
  


