
Szczecin, dnia 31.07.2020 r. 

ZZ-2380-44/20 

 

informacja na stronę internetową 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), 

zwanej dalej „uPzp” na  „KP w Mielnie modernizacja budynku przy ul. 6 marca 6 - adaptacja 

budynku na siedzibę Komisariatu Policji w Mielnie – etap II” 

 

 

  Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 uPzp Zamawiający przekazuje pytania, które wpłynęły do Zamawiającego 

w dniu 30.07.2020 r. wraz z wyjaśnieniami: 

na pytanie: 

Pytanie nr 1: 

Z uwagi na okres urlopowy prosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień 20.08.2020 r. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert. 

Pytanie nr 2: 

Z uwagi na obecność na terenie planowanej budowy Wykonawcy I etapu do lutego 2021, prosimy o informację 

jak Zamawiający planuje podzielić plac budowy na dwóch Wykonawców. Jest to informacja niezbędna 

do prawidłowego oszacowania kosztów budowy. 

Odpowiedź: 

Wykonawcy II-go etapu zostanie przekazany teren pod zaplecze budowy, który będzie mógł zabezpieczyć 

we własnym zakresie, a prace realizować będzie na części budynku przeznaczonym dla tego etapu realizacji prac. 

Proszę oszacować koszt w oparciu o własny plan dla zaplecza budowy. 

Pytanie nr 3: 

Prosimy o informację, który Wykonawca ma zapewnić kierownika budowy i jak Zamawiający chce rozgraniczyć 

odpowiedzialność kierownika budowy za osoby niebezpośrednio mu podległe z firmy Wykonawcy I etapu. 

Odpowiedź: 

Do czasu zakończenia prac przez Wykonawcę I-go etapu, Wykonawca II-go etapu zapewnia kierownika robót 

nadzorującego prace i personel realizujący II-gi etap podlegającego pod kierownika budowy od Wykonawcy I-go 

etapu. Zachodzi konieczność zatrudnienia obecnego kierownika budowy na realizację II-go etapu. Proszę 

uwzględnić w ofercie koszt zatrudnienia obecnego kierownika budowy. Po tym terminie Wykonawca II-go etapu 

zapewni kierownika budowy we własnym zakresie, który przejmie obowiązki zgodnie z Ustawą prawo 

budowlane. 

Pytanie nr 4: 

Prosimy o przesłanie wzoru porozumienia o współpracy pracodawców w sprawie zapewnienia pracownikom 

bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy oraz o ustanowieniu koordynatora do spraw bhp i ppoż. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje żadnego porozumienia o współpracy. Mają tu zastosowanie przepisy Ustawy prawo 

budowlane. Na placu budowy odpowiedzialny jest kierownik budowy, natomiast dla personelu Wykonawcy II-go 



etapu sprawy związane z zapewnieniem pracownikom bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy 

oraz ochroną ppoż. odpowiedzialny będzie kierownik robót Wykonawcy II-go etapu na swoim terenie realizacji 

prac budowlanych. Opracuje on plan BIOS dla swojego etapu realizacji prac. 

 

 

Termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium pozostaje bez zmian. 
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