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Projekt wspóffinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Projekt wspóffinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Cewice, dnia 2010-03-10

Do wszystkich Wykonawców nr post ZI.3411-2/10

Dot.: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZI.3411-2/10w trybie
przeatrgu nieograniczonego na Przebudowe kompleksu sportowego przy Szkole
Podstawowej w Siemirowicach, odnowienie elewacji budynku szkoly z
zagospodarowaniem terenu posesji i budowa ogrodzenia terenu szkoly.
WYJASNIENIE
tresci SIWZ

Wójt Gminy Cewice w imieniu Gminy Cewice z siedziba organu Wykonawczego gminy 84312 Cewice, ul. W. Witosa 16, dzialajac zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku

- Prawo zamówien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655

z pózno zm.), wyjasnia tresc Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporzadzonej w
postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowe kompleksu

sportowego przy Szkole Podstawowej w Siemirowicach, odnowienie elewacji budynku
szkoly z zagospodarowaniem terenu posesji i budowa ogrodzenia terenu szkoly.
Pytanie 1.
Prosimy o informacje, czy dla Wykonawcy, przy wycenie przedmiotu inwestycji, wiazacy jest
zalaczony przedmiar, czy projekt wykonawczy/opis do projektu?
Odpowiedz
Zamawiajacy informuje, ze zapisy SIWZ jasno precyzuja sposób wyceny przedmiotu
inwestycji. Poszczególne elementy opisu przedmiotu zamówienia zostaly zawarte w
Rozdziale III SIWZ. Tam tez, w punkcie 6 znajduje sie zapis, iz szczególowy opis przedmiotu
zamówienia stanowia dokumenty: dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiace integralna czesc SIWZ. Ponadto w
Rozdziale XIII w punkcie 3 zapis, iz tresc oferty musi odpowiadac tresci SIWZ, jasno
wskazuje na fakt, iz podstawa wyceny przedmiotu zamówienia jest dla Wykonawcy calosc
SIWZ, w tym takze zalaczniki do niej (projekt, przedmiary, itp.). Zgodnie z zapisami
Rozdzialu XV Wykonawca jest zobligowany do podania ceny ofertowej, bedacej cena
ryczaltowa, która powinna zostac wyliczona na podstawie informacji zawartych w SIWZ, a
ponadto powinna uwzgledniac wszystkie, nie wymienione w SIWZ, istotne zdaniem
Wykonawcy czynnosci i oplaty, których realizacja zgodnie z obowiazujacym prawem jest
niezbedna do prawidlowego ukonczenia zadania.
Pytanie 2.
Czy Inwestor jest w posiadaniu badan geologicznych lub opinii geotechnicznej, która móglby
udostepnic ubiegajacym sie o wykonawstwo?
Odpowiedz
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Projekt wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Zamawiajacy informuje, ze posiada Dokumentacje geotechniczna badan podloza
gruntowego dla potrzeb projektowanego kompleksu boisk, której zapisy zostaly
uwzglednione w calosci w projekcie technicznym dla inwestycji. Z tego tez wzgledu
Zamawiajacy uznal, iz nie ma koniecznosci udostepniania dokumentacji. Jednakze ze
odpowiedniego stopnia
wzgledu na wniosek Wykonawcy oraz chec zapewni ni
szczególowosci postepowania, Zamawiajacy w dniu 2010-03-1 amiesci wyniki ekspertyzy
geotechnicznej na stronie internetowej www.bip.cewice.pl.
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