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dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na KPP Myślibórz 

– budowa nowej siedziby przy ul. Łużyckiej- kontynuacja 

 

 

 Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z 

wyjaśnieniami  do specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

Pytanie  

W związku z odbytą w dniu 28.10.2014 wizją lokalną z udziałem oferentów, inspektora 

nadzoru budowlanego oraz kierownika budowy poprzedniego etapu przedmiotowego 

zamierzenia inwestycyjnego a także wobec faktu, iż informacje przekazane przez 

przedstawiciela Zamawiającego podczas ww. spotkania w sposób istotny ingerują w opis 

przedmiotu zamówienia wskazany w SIWZ, niniejszym wnoszę o jednoznaczne 

potwierdzenie poniżej wskazanych ustaleń: 

a)  Elementy fasady aluminiowej wbudowanej w poprzednim etapie zostaną przeszklone i 

obrobione blacharsko oraz taśmami EPDM - jaki zakres tego elementu uwzględnić w 

ofercie. 

Ad.a Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że oszklenie i uszczelnienie elementów fasady aluminiowej już 

wbudowanej w poprzednim etapie nie wchodzi w zakres zamówienia. W zakres wchodzi 

wykonanie obróbek blacharskich tej części fasady w tym parapetów zewnętrznych. 

Należy je uwzględnić w ofercie.  

b) Styropiany do fasad i wylewek posadzkowych dostarczone zostaną w całości na budowę i 

nie należy uwzględniać tego materiału w ofercie.  

Ad.b. Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że styropiany do fasad i wylewek posadzkowych dostarczone 

zostaną w całości na budowę i nie należy uwzględniać tego materiału w ofercie. 

c) Armatura łazienkowa tj. ustępy będą dostarczone i zamontowane czy też tylko dostarczone. 

Ad.c Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że ustępy będą dostarczone przez Zamawiającego. W zakres 

zamówienia wchodzi natomiast montaż ustępów. Należy go uwzględnić w ofercie.  

d) Plac budowy zostanie oczyszczony z pozostałości materiałów nie nadających się do 

wbudowania . 

Ad.d. Odpowiedź:  

Oczyszczenie placu budowy z pozostałości materiałów nie nadających się do wbudowania 

wchodzi w zakres zamówienia. Należy je uwzględnić w ofercie.  

 

 

Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium. 

 

 

 

 

 

Wyk. K.O.  


