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Jelenia Góra, dnia 24 marca 2015 r. 

ROT-IV.272.1.2.2015 

 

 

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO PN.: „PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-

BIUROWEGO PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO 10 W JELENIEJ GÓRZE  
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Powiat Jeleniogórski – 

Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze przedstawia poniŜej odpowiedzi na zapytania wykonawców 

w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 

 

Pytanie 1: Informujemy, Ŝe w części załączonych materiałów do SIWZ opisana jest dostawa i montaŜ 

platformy schodowej, natomiast w ST.01.06 parametry urządzenia opisują montaŜ windy wraz z konstrukcją 

stalową szybu. 

 W związku z powyŜszym zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie parametrów technicznych urządzenia, 

bądź odwrotną informację, czy zakres zamówienia obejmuje montaŜ dwóch sztuk urządzeń przystosowanych dla 

osób niepełnosprawnych. 

 Ponadto dokumentacja projektowa zawiera instalację min. wycieraczki systemowej, uchwytów dla osób 

niepełnosprawnych w WC, lustra, suszarki, drzwi rozsuwne oraz wideodomofon. W których pozycjach kosztorysu 

naleŜy zamieścić koszty za w/w materiał?  
 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, Ŝe przedmiot zamówienia stanowi dostawa i montaŜ jednej 

platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych – zgodnie z Projektem budowlanym (Załącznik Nr 

6 do SIWZ). W Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót (Załącznik Nr 7 do SIWZ) uŜyte zostały 

zamiennie określenia: „winda”, „dźwig”. Wykonawcy uwzględniają w tym przypadku zapisy 

Projektu budowlanego i parametry techniczne urządzenia opisane w tym dokumencie.  

 Z uwagi na rozliczenie za realizację przedmiotu zamówienia w formie ryczałtu, Wykonawcy 

nie przedkładają z ofertą kosztorysu ofertowego. Wycenie podlegają urządzenia określone  

w dokumentacji projektowej, z zastrzeŜeniem, Ŝe Przedmiary robót (Załączniki Nr 8a i 8b do SIWZ) 

są elementami pomocniczymi do wyliczenia ceny ryczałtowej robót i ewentualne błędy  

w nich występujące nie będą stanowiły podstawy do roszczeń Wykonawcy względem 

Zamawiającego (zgodnie z zapisem ust. 5 pkt 2 Działu III SIWZ). Tym samym prosimy  

o uwzględnienie w oferowanej cenie ryczałtowej dostawy i montaŜu wymaganych urządzeń – 

pomimo braku pozycji w przedmiarach robót. Jednocześnie informujemy, Ŝe dostawa i montaŜ 

drzwi rozsuwnych (a takŜe innych drzwi podlegających wymianie), nie podlegają wycenie  

w ramach przedmiotowego postępowania, stąd prosimy o nieuwzględnianie stolarki drzwiowej  

w oferowanej cenie ryczałtowej.  
 

Pytanie 2: Dotyczy poz. 30 w przedmiarze robót do zadania. Czy wymiana stolarki wchodzi w zakres 

postępowania? Jeśli tak to proszę o udostępnienie wykazu stolarki drzwiowej. 
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Odpowiedź: Wymiana stolarki drzwiowej nie stanowi części przedmiotowego zamówienia. 

Prosimy o niewycenianie tego elementu robót. W poz. 30 Przedmiaru robót (Załącznik Nr 8b do 

SIWZ) wskazano, Ŝe stolarka wewnętrzna zostanie zlecona odrębnie w oddzielnym postępowaniu.  


