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dotyczy:  postępowania  prowadzonego  w trybie  przetargu  nieograniczonego na  KPP Myślibórz- 
budowa nowej siedziby przy ul. Łużyckiej 

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)  Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji 
warunków zamówienia i w rozdziale XII dopisuje pkt 6 o następującej treści:
„ 6. W przypadku gdy cena ryczałtowa podana w  ofercie liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej 
podanej słownie zamawiający przyjmie za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie.”

Ponadto, Zamawiający dokonuje, sprostowania odpowiedzi udzielonej w dniu 11.06.2013r. na 
zapytanie Skanska:
Dokument „PROJEKT WYKONAWCZY –  SYSTEM OKABLOWANIA 
STRUKTURALNEGO CZĘŚĆ LOGICZNA”  część 2. ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA I 
PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA znajduje się zapis:
„Ilość i lokalizację stanowisk roboczych, przyjęto na podstawie aktualnych dla daty 
wykonywania dokumentacji, wytycznych Użytkownika i projektu aranżacji wnętrz. W 
przypadku zmiany tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych 
powinna być ustalona między Użytkownikiem, a Wykonawcą w trakcie realizacji;”
Pytanie 
Artykuł 29 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z poźn. 
zmianami) nakłada na Zamawiającego obowiązek opisania przedmiotu zamówienia w sposób 
jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 
uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. 
Prosimy o potwierdzenie, że lokalizacja stanowisk roboczych jest ostateczna i kalkulację należy 
sporządzić o załączoną dokumentację, a wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji przetargowej 
ze strony Zamawiającego na etapie realizacji w przypadku gdy powodują one dodatkowe, 
niezawinione przez wykonawcę roboty i wymagają dodatkowego wynagrodzenia, pociągając za 
sobą zwiększenie kosztów inwestycji, będą traktowane jako zamówienia oraz roboty dodatkowe w 
zrozumieniu art. 67 pkt 1 ust 5 Pzp.
Jest odpowiedź:

Zamawiający  opisuje  przedmiot  zamówienia  w  sposób  jednoznaczny  i  wyczerpujący,  za 
pomocą  dostatecznie  dokładnych  i  zrozumiałych  określeń  oraz  za  pomocą  rysunków 
wykonawczych, które zostały sporządzone w koordynacji z projektem aranżacji wnętrz. Zapis o 
ostatecznej  lokalizacji  gniazd  służy  wyłącznie  drobnym  korektom  lokalizacyjnym  jedynie 
nielicznych zespołów gniazd, które mogą być przesunięte w zakresie ±3m, co wg Zamawiającego 
nie wpływa na wartość kosztorysową oferty, gdyż uwzględnia jedynie ewentualne skrócenia, jak i 
wydłużenia  linii  kablowych,  zazwyczaj  wzajemnie  się  balansujących  pod  względem kosztów i 
nakładów  prac.  Jeśli  jednak  Wykonawca  na  podstawie  ewentualnych  korekt  lokalizacji  gniazd 
przedstawi wyniki pomiarów linii kablowych do wszystkich gniazd, z których wyniknie ilość kabli 
lub  prac  w  ilości  globalnej  większa  niż  zaprojektowana,  to  Zamawiający  uzna  te  prace  za 
dodatkowe  i  rozliczy  zgodnie  ze  stawkami  przyjętymi  w  kosztorysie  ofertowym.  W  innym 
przypadku, Zamawiający żąda pozostawienia pozostałej ilości kabla do dyspozycji Zamawiającego. 
W  związku  z  powyższym  przed  podpisaniem  umowy,  wykonawca  ma  dostarczyć  kosztorys 
szczegółowy,  uwzględniający  koszty  jednostkowe  prac  technologicznych  oraz  materiały  do 



montażu, który będzie służył weryfikacji kosztów realizacji oraz równoważności materiałów, a w 
przypadku rozwiązania umowy z wykonawcą, inwentaryzacji i rozliczeniu zrealizowanych do tego 
momentu robót.

Winna być:
Odpowiedź

„  Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za  
pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń oraz za pomocą rysunków wykonawczych,  
które  zostały  sporządzone  w  koordynacji  z  projektem  aranżacji  wnętrz.  Zapis  o  ostatecznej  
lokalizacji gniazd służy wyłącznie drobnym korektom lokalizacyjnym jedynie nielicznych zespołów  
gniazd, które mogą być przesunięte w zakresie ±3m, co wg Zamawiającego nie wpływa na wartość  
kosztorysową  oferty,  gdyż  uwzględnia  jedynie  ewentualne  skrócenia,  jak  i  wydłużenia  linii  
kablowych, zazwyczaj wzajemnie się balansujących pod względem kosztów i nakładów prac. Jeśli  
jednak  Wykonawca  na  podstawie  ewentualnych  korekt  lokalizacji  gniazd  przedstawi  wyniki  
pomiarów linii kablowych do wszystkich gniazd, z których wyniknie ilość kabli lub prac w ilości  
globalnej większa niż zaprojektowana, to Zamawiający uzna te prace za uzupełniające i rozliczy  
zgodnie ze stawkami przyjętymi w kosztorysie ofertowym. W innym przypadku, Zamawiający żąda  
pozostawienia  pozostałej  ilości  kabla  do  dyspozycji  Zamawiającego.  W  związku  z  powyższym  
wykonawca  ma  dostarczyć  kosztorys  szczegółowy,  uwzględniający  koszty  jednostkowe  prac  
technologicznych oraz materiały do montażu, który będzie służył weryfikacji kosztów realizacji oraz  
równoważności  materiałów,  a  w przypadku  rozwiązania  umowy z  wykonawcą,  inwentaryzacji  i  
rozliczeniu zrealizowanych do tego momentu robót.”

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Wyk. K.O. 


