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Zgodnie z art.38 pkt. 1,2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Urząd Gminy i Miasta w 

Grójcu przedstawia wyjaśnienia na pytania  oferentów dotyczące specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia na realizację zadania:  
„Budowę budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Kościelnej 10 w Grójcu” 

 

 

 

PYTANIA UWAGI  I  ODPOWIEDZI   cz.2 

 

1) W punkcie XVI SIWZ opis kryteriów wyboru oferty w tabeli w podpunkcie 2 jest 

wymieniony kierownik w branży drogowej, natomiast w punkcie V SIWZ w podpunkcie 2b 

nie jest wymieniony kierownik branży drogowej. Czy kierownik doświadczenie kierownika 

branży drogowej będzie oceniane? 

Ad. 1. Doświadczenie kierownika robót w branży drogowej nie będzie oceniane. W  

tabeli rzeczywiście omyłkowo wstawiono kierownika robót w tej branży. 

2) W punkcie VII p. pkt 3 SIWZ jest zapis, że na wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest 

zobowiązany do złożenia wykaz sprzętu na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w 

części V pkt 2 p. pkt 3 lit. c, jednak brak takiego podpunktu w Specyfikacji. Prosimy o 

informację czy w/w wykaz będzie wymagany do uzupełnienia. 

Ad. 2. Nie będziemy wymagali przedłożenia wykazu sprzętu. Wykaz sprzętu znalazł się 

omyłkowo w pkt VII. 

3) Czy kopia wadium wniesionego w formie gwarancji ubezpieczeniowej ma być najpierw 

potwierdzona przez Zamawiającego a następnie zamieszczona do oferty? 

Ad. 3. Dokument zamieszczony w ofercie winien być  potwierdzony  przez składającego 

ofertę – zatem Wykonawcę 

4) Czy Zamawiający przewiduje comiesięczne fakturowanie? 

Ad. 4. Tak . Zamawiający dopuszcza taką możliwość – płatność wynagrodzenia w częściach 

wg harmonogramu rzeczowo-finansowego. 



5) Prosimy o zamieszczenie dokumentacji geologicznej. 

Ad. 5. Dokumentacja geologiczna została załączona na stronie 

www.przetargi.gminagrojec.pl, a więc tam, gdzie zamieszczono wszystkie dokumenty 

przetargowe. 

6) Prosimy o rezygnację z konieczności podawania nazw podwykonawców, jeżeli na etapie 

składania oferty nazwy ich nie są znane, a pozostawienie jedynie wymogu podania informacji 

jaki zakres robót oferent planuje podzlecić podwykonawcom. Nazwy podwykonawców 

zostaną podane w trakcie realizacji inwestycji.  Jak wynika z orzecznictwa Krajowej Izby 

Odwoławczej wskazanie podwykonawców  nie może być traktowane jako obligatoryjny 

element oferty i nie można przyjąć, że Wykonawca jest tymże wskazaniem związany ( tak 

m.in wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 24 lutego 2017 r. sygn. akt KIO 258/17 wyrok 

Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13 lutego 2017 r.. sygn. akt: KIO 192/17). 

Ad.6. Przychylamy się do propozycji, pozostawiając wymóg  określenia zakresu robót jaki 

oferent zamierza podzlecić podwykonawcom. 

7) Prosimy o zamieszczenie parametrów technicznych: sufitów podwieszanych, płyty PIR. 

Sufity podwieszone: konstrukcja dwupoziomowa , krzyżowa (widoczna) płyty 60x60 

gipsowe , wodoodporne gr 12,5mm , neodpadające pod wpływem ognia; 

Płyty PIR : λ<= 0,023 W/m
2
 °K ; gęstość 35kg/m

3
 ; odporność na ściskanie przy 10% 

odkształceniu >=100kPa (wg normy EN626 ; zawartość komórek zamkniętych min 90% 

; klasa reakcji na ogień C-s2,d0 

8) Prosimy o podanie koloru blachodachówki, ponieważ na rynku nie występuje 

blachodachówka o kolorze RAL 8008 matowa. 

Należy zastosować blachodachówkę matową o zbliżonym do RAL 8008 kolorze – po 

uzgodnieniu koloru z Inwestorem i Projektantem 
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